PĜedpovČć Ježíšova utrpení
Kázání z 23.dubna 2011 – JiĜí Beneš
ýtení: L 9,44-48
Text kázání: „Slyšte a dobĜe si pamatujte tato slova: Syn þlovČka bude vydán do rukou lidí“
(L 9,44)
V kĜesĢanské tradici, která je v našich zemích velmi silná, jsme jednou za rok pĜi Velikonocích
konfrontování se smrtí a vzkĜíšením, tedy s koncem lidských možností a s Hospodinovým þinem.
Velikonoþní svátky mají svĤj obsah, kterým je smrt Ježíše a svou perspektivu, kterým je Hospodinova
odpovČć na tuto smrt (tj. popravu i Ježíšovu vydanost), neboli vzkĜíšení. VzkĜíšení pĜedstavující
nadČji, je Hospodinovo potvrzení Ježíšova odhodlání podstoupit smrt. Tato nadČje se však otevírá
jen utrpením. Naše bohoslužba probíhá pomyslnČ po pĜipomínce Ježíšova utrpení a smrti a pĜed
pĜipomínkou jeho vzkĜíšení. Takže se pĜímo nabízí, abychom se nyní tímto obsahem Velikonoc,
neboli Ježíšovým utrpením a smrtí zabývali. NČkdo mĤže namítnout, že je lepší pĜipomínat si
vzkĜíšení, neboĢ v tom je skryta nadČje, výhled, budoucnost. Ale Ježíš soudí jinak, když uþedníkĤm
Ĝíká: „Slyšte a dobĜe si pamatujte tato slova: Syn þlovČka bude vydán do rukou lidí“ (L 9,44).
Nevyzývá naslouchat a dobĜe si pamatovat vzkĜíšení, ale vydání do rukou lidí. K þemu nám dnes
však je vČdČt a pĜipomínat si þasovČ vzdálené drama, nespravedlivou popravu a s tím související
utrpení a bolest? Je to útok na emoce? Má nás to dojmout? Nebo je to jen ilustrace zástupné obČti,
tedy toho, že nČkdo zaplatil za nás? Zkusíme se nad tím zamyslet jinak. UvČdomili jste si, jakou
pozici v této velikonoþní konfrontaci máme my, þtenáĜi evangelia a úþastníci bohoslužeb? My jsme si
zvykli pĜemýšlet o opuštČnosti, utrpení, bolesti a smrti Ježíše Krista z povzdálí, z pohodlné pozice
divákĤ sledujících z tepla hledištČ (tj. pĜi bohoslužbČ) to, co se dČje na jevišti. To je zcela pĜirozená
náboženská perspektiva, ale s ní se v JežíšovČ velikonoþním pĜíbČhu vĤbec nepoþítá. Velikonoþní
drama má tĜi role, tĜi typy lidí: pouþené (informované) uþedníky, Syna þlovČka a lidi, do jejichž rukou
je vydán. O uþedníky, neboli adresáty Ježíšových slov vede Ježíš zápas. Oni totiž nemohou být jen
nezúþastnČní pozorovatelé. Lukáš je ale ukazuje jako lidi, kteĜí nerozumí tomu, co jim Ježíš Ĝíká. Je
jim to skryto, nechápou a ještČ se bojí zeptat (L 9,45, podobnČ M 9,32). Jejich svČt je totiž jiný, než
svČt Syna þlovČka, tj. toho, který bude vydán do rukou lidských. Jak jsme slyšeli z evangelia (L 9,46),
oni žijí soupeĜením, volnou soutČží. Oni se trumfují. ChtČjí být nejvČtší, þemuž lze rozumČt tĜeba jako
nejdĤležitČjší, nejvýznamnČjší, nejmocnČjší, nejvlivnČjší, nejbohatší. Kariéra a úspČch jsou jejich
hodnoty. Takové jsou ovšem hodnoty lidí, do jejichž rukou je vydán Syn þlovČka. Proto se Ježíš snaží
ovlivnit jejich myšlení. ěíká jim: kdo je nejmenší mezi vámi, ten je veliký (L 9,48). Tomuto dĤrazu
dnes rozumíme i my. Když si pĜi VP umýváme nohy, demonstrujeme, že Ježíšem zvýraznČné
hodnoty známe a chceme sdílet.
Ježíš má velký zájem na tom, aby si jeho uþedníci (následovníci) a potažmo i posluchaþi
osvojili jeho hodnoty, jak je patrné ze slov, která tvoĜí základ našeho kázání: „Slyšte a dobĜe si
pamatujte tato slova: Syn þlovČka bude vydán do rukou lidí“ (L 9,44). Velikonoþní dČní tak dostává
tČmito slovy novou a to velmi osobní polohu. Ježíš dČlí lidi jen do dvou kategorií: na ty, kdo utrpení
nesou, tedy trpí a na ty, kdo utrpení pĤsobí. Pokud uþedníci nemají nČco spoleþného se Synem
þlovČka, pak budou (zĤstanou) lidmi, do jejichž rukou je Syn þlovČka vydán, tedy strĤjci utrpení.
Pozice tČch, kdo utrpení pĤsobí, je ovšem bez budoucnosti. Jsou odepsaní. Budoucnost má jen Syn
þlovČka. Budoucnost mají jen hodnoty, jimiž žije Syn þlovČka. A hodnotou Syna þlovČka je to, že
bude vydán do rukou lidí. Ježíš o tom ví, ví o své perspektivČ, o konci svého života. Ví a žije s ní.
PĜijal ji, osvojil si ji. Je to perspektiva þlovČka, který je obČtí, neboli který je absolutnČ vydán
napospas Hospodinu. Jeho perspektiva má dvČ polohy: jedna pojednává o aktivitČ Boží, druhá o
aktivitČ lidí. Výraz „bude vydán“ je tzv. pasivum divinum, neboli trpný rod, který vypovídá a skrytČ
jednajícím Bohu: „bude vydán“ znamená, že jej vydá BĤh. A Ježíš ví, že jej Hospodin vydá do rukou
lidí a nijak se tomu nevzpouzí. Formule „Syn þlovČka bude vydán do rukou lidí“ je metafora pro
popravu, pro násilnou smrt. Takové je Hospodinovo Ĝízení událostí, taková je Hospodinova vĤle.
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S tím Ježíš žije, tomu se podĜídil. Ale není to nČco, co by skrýval ve svém srdci, co by si nechával jen
pro sebe. Naopak. On to zveĜejĖuje. Ale nejen to. On své uþedníky vyzývá, aby jeho slova
nepĜeslechli, aby naslouchali, aby do sebe uložili a dobĜe si zapamatovali, co s ním BĤh uþiní a co na
nČm spáchají lidé. Ježíš chce, aby je tato skuteþnost ovlivĖovala. Proþ mu ale záleží na tom, aby tuto
skuteþnost o Synu þlovČka vČdČli? Protože se jich to nČjakým zpĤsobem týká. Ježíš totiž o sobČ
mluví jako o Synu þlovČka. To je jednak apokalyptický termín pro mesiáše, jednak je to ale oznaþení
pro vzor, model, pĜíklad. Syn, to je zástupce nové, budoucí generace, þlovČk budoucnosti, nový
þlovČk. Mluví-li Ježíš o sobČ jako o Synu þlovČka, pak svým uþedníkĤm Ĝíká: budoucí þlovČk, neboli
þlovČk s budoucností je pouze ten, kdo je veden Bohem, kdo následuje Ježíše, ale kdo bude také
vydán do rukou lidských. Zde na zemi neþeká takového þlovČka nic dobrého. Dalo by se Ĝíci, že Ježíš
tak vlastnČ své uþedníky konfrontuje se dvČma pĜístupy: s pĜístupem Syna þlovČka a s pĜístupem lidí,
do jejichž rukou bude Ježíš vydán, tj. lidí, kteĜí Ježíše zlikvidují, zbaví se jej. Ale to není zcela pĜesné:
Ježíš své uþedníky spíše instruuje, jak nebýt v pozici tČchto lidí. Jediný zpĤsob, jak v jejich pozici
nebýt, je mít podíl na tom, co se dČje Synu þlovČka. A to Ježíš uþedníkĤm opakovanČ staví pĜed oþi,
když je podle Matoušova evangelia celkem pČtkrát na své utrpení pĜipravuje. PČtkrát dĤraznČ mluví o
svém utrpení a smrti. To znamená, že mu na tom, aby jeho uþedníci pochopili a osvojili si hodnoty,
jimiž žije, velmi záleží.
Mt 16,21-24 (M 8,31). Když si Petr bere Ježíše po jeho první pĜedpovČdi utrpení stranou a kárá jej,
ukazuje, jak jsou Ježíšova slova o utrpení zpĤsobeném náboženskými (zbožnými) lidmi pohoršující,
provokativní a nepochopitelná. Nelze je racionálnČ zpracovat, ani akceptovat. Petr to, co Ježíš Ĝíká
sám o sobČ, neunesl. Ježíš jeho kárání odmítne a svou Ĝeþ radikalizuje, neboli ještČ pĜitvrdí a vyhrotí.
ěekne, že utrpení se bude týkat také uþedníkĤ. To, co Ježíš pĜedvádí, je styl života, který je pro jeho
uþedníky závazný a jediný možný.
Odezva druhé Ježíšovy pĜedpovČdi utrpení (Mt 17,22-23) je šokující. Po Ježíšových slovech se
totiž jeho posluchaþi, tj. uþedníci pohádají o to, kdo z nich je nejdĤležitČjší. Ježíšova slova o tom, že
je obČĢ, už jeho uþedníky nezajímají. Žijí jinými hodnotami: svou vlastní dĤležitostí, slávou. Ježíš a
jeho uþedníci pĜedstavují dva zcela rozdílné svČty.
Ježíšova tĜetí1 pĜedpovČć utrpení2 je zaĜazena do zajímavého kontextu. Následuje po podobenství
o dČlnících na vinici, které konþí zjištČním, jak obtížnČ akceptovatelná je skuteþnost, že si Pán dČlá
to, co on uzná z vhodné a dobré. Po pĜedpovČdi utrpení pak následuje žádost synĤ Zebedeových.
Znovu a ještČ výraznČji se ukazuje kontrast s pĜirozeným náboženským myšlením uþedníkĤ. Jejich
reakce je pragmatická a ukazuje, že z toho, co jim Ježíš Ĝíkal, nepochopili vĤbec nic. Jejich reakce
znova zjevuje hodnoty, které platí v jejich svČtČ. Oni žijí nČþím jiným, než Ježíš. Oni si chtČjí
v budoucnosti užívat. Po slovech o vzkĜíšení totiž projevili zájem o budoucí prebendy. Už nyní se
starají, aby z toho všeho také nČco mČli, aby z toho mČli nČjaký užitek, prospČch. Je pĜece tĜeba
využít pĜíležitost. Na to Ježíš reaguje slovy o tom, že velký je jen ten, kdo je služebníkem a prvním je
ten, kdo je „otrokem, tak jako Syn þlovČka nepĜišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svĤj život
jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,22-28). Syn þlovČka je, jak je zde zĜetelnČ vysloveno, model, vzor,
následováníhodný pĜíklad.
Naposled Ježíš pĜedpovídá své utrpení pĜi VP, kdy uþedníkĤm ukazuje jeho smysl, efekt a
souþasnČ je do tohoto dČní vtahuje: láme chléb, o kterém prohlašuje, že je to jeho tČlo a podává jim
jej, aby jedli. Taktéž jim podává i kalich, aby pili. Tedy aby nalámané tČlo dostali do sebe, aby mČli
v sobČ toho, který se rozlámal. Jediný Lukáš3 zachycuje pokyn, který pak v 1 K 11,24 opakuje také
Pavel: þinit to na jeho památku (L 22,19). Pokyn, který dnes chápeme jen nábožensky, tedy
praktikovat obĜad a mít pĜi nČm povznášející náboženské zážitky. On však byl patrnČ zamýšlen jako
vysvČtlení Ježíšova gesta, doplnČní pĜedchozích Ježíšových slov o utrpení a vĤbec smyslu jeho
postoje, obČti a utrpení. Co tedy Ježíš požaduje þinit na jeho památku? To z jeho slov vyplývá
1

Poþtvrté Ježíš mluví o utrpení, když Ĝíká, že Velikonoce je doba, kdy Syn þlovČka bude vydán, aby byl ukĜižován (Mt 26,2).
Nemluví zde však o vzkĜíšení.
2
Mt 20,18-19, je stejnČ jako obČ pĜedchozí zakonþena zprávou o vzkĜíšení, kterou L 9,44 nemá. U Marka (M 10,33-34) je Ježíšova
pĜedpovČć utrpení reakcí na setkání s bohatým mládencem, tedy na slova o tom, že je tĜeba vzdávat se, opouštČt, ztrácet a unést
pronásledování.
3
L 22,14-20, srov. Mt 26,26-28. M 14,22-24.

6

pomČrnČ zĜetelnČ: pĜijmout s vdČþností rozlámaný chléb, sníst jej, uvČĜit jeho slovĤm „toto je mé tČlo“
a po jeho vzoru vydávat se, sebe samého zmaĜit, ztratit svĤj život pro Krista, neboli rozlámat se. ýinit
tedy neznamená rozlámat pokrm, ale rozlámat sebe. Úþastnící VP nejsou jen diváci, zbožní
konzumenti, ale vyznavaþi ponoĜení do všeho toho, co BĤh se Synem þlovČka þiní. VždyĢ církev,
tedy spoleþenství jeho následovníkĤ, ctitelĤ a vyznavaþĤ je pĜece jeho tČlem, tČlem, které se láme.
Církev jsme my, kdo slyšíme a dobĜe si pamatujeme slova „Syn þlovČka bude vydán do rukou lidí“.
My, kdo se k tomuto muži hlásíme jako ke svému vzoru a vĤdci, jsme jeho tČlo, které se láme a
má lámat.
My, kdo nyní spoleþnČ pĜi VP budeme vyznávat, že jeho hodnoty jsou i našimi hodnotami, tedy že
jeho styl života a perspektiva je pro nás urþující.
My, kdo rozumíme, že VeþeĜí PánČ nČco vyznáváme a demonstrujeme. Demonstrujeme, že
lámání se je následováním Ježíše tak, jak to za nás dĜíve vyjádĜil Pavel, když Ĝekl: s Kristem jsem
ukĜižován. Nežiji již já, ale žije ve mnČ Kristus (Ga 2,20). Vyznejme proto skuteþnost, že s Ježíšem
sdílíme jeho hodnoty i nyní tím, že spoleþnČ pĜistoupíme k VeþeĜi PánovČ, pĜijmeme chléb, o kterém
Ježíš Ĝíká, že je jeho tČlem a kalich, o kterém Ježíš Ĝíká, „toto jest má krev“. A dĤvČĜujme, že jeho
slova platí tak, jak byla Ĝeþena: nalámaný chléb, který pozĜeme, bude v nás jeho tČlem a víno bude
v nás jeho krví proto, že to náš Pán Ĝekl. VždyĢ jsme pĜece jeho tČlem.
Amen
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