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MOJE HODINA JEŠTĚ NEPŘIŠLA
V Matoušovi 21 čteme o příchodu Ježíše do města Jeruzaléma a o nadšeném přijetí, jehož se mu
dostalo od jeho obyvatel. Byli zde však i tací, kteří se obávali, co z toho vzejde. „Když velekněží a
zákoníci viděli jeho udivující činy (uzdravení slepých a chromých, Matouš 21:14) i děti volající v
chrámě „Hosanna Synu Davidovu“, rozhněvali se“ (Matouš 21:15). Vyzvali Ježíše, ať jim řekne, kdo
mu dal moc činit tyto skutky. Jeho odpověď odhaluje pokrytectví těchto zlých lidí ve dvou
podobenstvích, jejichž prostřednictvím jasně ukazuje jejich záměry a plány. „Když slyšeli velekněží a
farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů,
protože ty ho měly za proroka“ (Matouš 21:45-46).
To nebylo poprvé, kdy se Ježíše snažili uvěznit – snažili se ho zabít již při nejméně šesti předchozích
příležitostech. Vzpomínáme si, co se stalo, když je oslovil v nazaretské synagoze. Byli odhodláni ho
zabít, on však prošel jejich středem. Při jiné příležitosti „...začali Ježíše pronásledovat“ (Jan 5:16) a
opět „Židé ještě více usilovali Ježíše zabít“ (Jan 5:18).
Stalo se to po nakrmení pěti tisíc, když ho lidé chtěli učinit svým králem a Ježíš se tázal: „Proč mě
chcete zabít?“ (Jan 7:19). Nedali si však říct, „Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl
ruku...“ Proč ne? „ neboť ještě nepřišla jeho hodina“ (Jan 7:30). Záměr zabít Ježíše se opět potvrzuje,
ač neměli odvahu učinit rozhodující krok: „Farizeové... společně s velekněžími poslali chrámovou
stráž, aby ho zatkli“ (Jan 7:32). Chrámová stráž se vrátila s tím, že „Nikdo nikdy takto nemluvil“ (Jan
7:46). Vládci dostali zlost.
Zastavíme se zde, abychom se zamysleli nad tím, jak se asi Ježíš cítil, když mu bylo neustále zcela
vážně vyhrožováno smrtí. Byl si sice vědom toho, jaký s ním má Otec záměr, ale víme, že jej to
přesto trápilo. V médiích často čteme nebo slyšíme o lidech, kteří dostávají výhrůžky smrti. Hluboce
to zasahuje jejich život, když se jej snaží uspořádat tak, aby se s ohrožením vyrovnali. Jak na tuto
hrozbu reagoval Ježíš? S vírou a odvahou pokračoval v usilovném kázání evangelia, a když to bylo
nezbytné, moudře se nebezpečí vyhnul. Při jedné příležitosti se dozvídáme: „Tu se chopili kamenů a
chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu“ (Jan 8:59).
Po vřelém přijetí, kterého se mu dostalo po příjezdu do Jeruzaléma, Ježíš „věděl, že přišla jeho
hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až
do konce“ (Jan 13:1). Byl však ještě velmi oblíbený u lidí a to dělalo farizejům velké starost i – „Vidíte,
že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním“ (Jan 12:19). Uprostřed všeho toho hluku a vítání se Ježíš
vroucně modlí ke svému Otci. Nebyla to hlasitá modlitba, slyšel ji pouze jeho Otec. „Nyní je má duše
sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel“
(Jan 12:27). Během posledního týdne svého života každý den vstával s vědomím, že se blíží hodina,
kdy zemře. To pomyšlení pro něj nebylo snadné, což se projevilo zvláště v horním pokoji: „Když to
Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí“ (Jan
13:21).
Ten, který tyto události uvedl do pohybu, Jidáš, byl v horním pokoji spolu s učedníky. Ač se Ježíš
obával toho, co jej čekalo, měl v sobě přesto vnitřní klid a spojení s Otcem mu dodávalo jistoty:
„Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel“ (Židům 5:8).

Vypadalo to, že intriky židovských vládců se vydaří, neboť vojáci, kteří jej měli zatknout, se vydali ke
Getsemanské zahradě. Přišli v noční temnotě, aby zatkli toho, kdo byl světlem světa, přišli s meči a
holemi,aby uvěznili toho, kdo byl princem míru.
V Getsemanské zahradě se Ježíš třikrát hluboce modlí: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento
kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš“ (Matouš 26:39).
Když vojáci dorazili, čteme: „Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: Koho
hledáte?“ (Jan 18:4). Prohlásili „Hledáme Ježíše Nazaretského“ (Jan 18:5) a Ježíš odpověděl: „To
jsem já“ (Jan 18:5), a oni couvli a padli na zem (Jan 18:6). Jak hluboký dojem udělal na ty, kdo jej
přišli zatknout, kdo se v minulosti několikrát pokusili jej zabít – nyní bezmocně stanuli před Ježíšovým
majestátem, neschopni jej zatknout. Ježíš jim říká podruhé: „To jsem já.“ I poté, co jej zatkli,
považovali za nutné jej spoutat. Očividně přišli ozbrojeni, protože se obávali, že budou potřebovat
sílu, aby jej mohli odvést.
Tato chvíle spolu s jeho dřívějším voláním k Otci – „staň se tvá vůle“ (Matouš 26:42) je klíčová, neboť
nyní přišla jeho hodina – za několik hodin měl vykročit na cestu vedoucí ke Kalvárii. Od půlnoci do
úsvitu měl podstoupit brutální fyzické a mentální útrapy z rukou věznitelů a modlil se „s bolestným
voláním a slzami“ (Židům 5:7). Strach ze smrti byl pravděpodobně velmi reálný, jeho mysl však byla
naladěna na mysl jeho Otce, jehož sílu vzýval, aby dokázal vytrvat.
Ježíš se dobrovolně podvolil vůli svého Otce a podstoupil agonizující a krutou smrt na kříži na
Kalvárii. Velekněz a zákoníci se mu vysmívali, když visel na kříži a umíral. „Jiné zachránil, ať zachrání
sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží“ (Lukáš 23:35). Nyní tedy přišla jeho hodina, „Ježíš znovu
vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se
zatřásla, skály pukaly“ (Matouš 27:50-51). Dramatická slova názorně líčí děsivou scénu ponížení a
smrtelné bolesti Syna Božího a jeho poslední slova: „Dokonáno jest“ (Jan 19:30).
Když Pán vydechl naposledy, přišlo zemětřesení, které mnohé vyděsilo, zdálky však scénu
pozorovaly věrné ženy, které „provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly“ (Matouš 27:55). Josef
Arimatejský pak dostal povolení od Piláta, aby Ježíše pohřbil, vzal s sebou Nikodéma a společně
jemně a láskyplně odstranili hřeby, sňali Pánovo tělo z kříže, připravili je na pohřeb, položili je do
hrobu a zapečetili hrob kamenem.
Ve svých představách vidím dva anděly, jak stráží Ježíšovo tělo v hrobě, stejně jako cherubíni od dní
Mojžíše pečovali o trůn milosrdenství. Opona chrámu se roztrhla a Pán slávy, plný majestátu a pravdy
se nyní zjevuje jako prvního dne v týdnu, jeho tělo se hýbe, vstává, vystupuje z hrobu, k východu
slunce, k ránu bez mráčku, a na svých křídlech přináší uzdravení.
Pro Ježíše to byla nádherná a radostná zkušenost – byl vzkříšen z mrtvých s vědomím, že žije a
překonal smrt. Jak úžasný pocit to musel být! „Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků“ (Zjevení
1:18).
Ač v nás vzpomínka na jeho smrt vzbuzuje smutek, vzpomínáme i na radost zmrtvýchvstání, když s
vděčností přicházíme, abychom sdíleli společenství s naším Pánem Ježíšem a jeho Otcem při lámání
chleba a přijímání vína. Čekáme nyní na zaslíbený den, kdy bude Ježíš opět pít víno s věrnými v
království Božím. Nechť nás dnešní vzpomínková slavnost ještě více přiblíží Ježíšovi a ujistí nás, že
spásonosná milost našeho nebeského Otce nás volá, abychom přijali naději Izraele.
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