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Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti 

s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, 

dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: 

„Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z 

plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a 

dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou 

památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová 

smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ “Avšak hle, můj zrádce je se 

mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho 

zrazuje.“ A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Vznikl 

mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim: „Králové panují nad národy, a ti, 

kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo mezi vámi je největší, 

buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší: ten, 

kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem 

mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já 

vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili 

u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.“ 

 

Sestry a bratři, na Květnou neděli jsme vstoupili do svatého či pašijového týdne. Radostný a 

oslavný vstup Ježíše na oslátku do Jeruzaléma střídá chvíle, kdy Ježíš tráví čas ve 

společenství se svými nejbližšími. Večeře se účastní jen úzký kruh učedníků, kteří jednou 

provždy splní své role v dějinném příběhu, jenž se bude znovu a znovu připomínat a v našich 

životech prolínat a opakovat. 

     Mohli bychom říci, že veřejné dění střídá privátní, soukromé. Každý z nás nějakým 

způsobem vystupuje na veřejnosti a také máme své nejbližší, se kterými nás pojí nejužší 

vztahy. S nimi sdílíme své radosti i starosti. Jsme spolu svázáni poutem krve. Tyto vztahy 

jsou nejhlubší a snad i nejzranitelnější, protože nám na nich převelice záleží. Na Ježíšově 

večeři je krásné, že z události soukromé se stalo pozvání pro celý svět. 

     A proto se také my scházíme na Zelený čtvrtek v našem společenství. Je ve znamení 

svátosti pokání a večeře Páně. Jsou to dary, které můžeme vzít jako příležitost být posvěceni a 

zažít přítomnost Boží co by nezměřitelnou lásku, milost a požehnání.  

     Tento den nás pojí také s velikým židovským svátkem Pesach-Pascha. Svátkem, který 

židům připomíná a dává znovu prožívat určující událost dějin Izraele: vyjití z otroctví do 

země svobody. To, co Ježíš učiní, má i nás převést z otroctví do svobody. On je tím novým 

Mojžíšem. Jeho kříž je cesta. 

     Ježíš je také beránkem, jehož krví byly kdysi poznamenány veřeje těch, kteří byli vyvoleni 

pro tuto cestu ke svobodě. A krev okamžitě budí další odkaz – krev smlouvy. Desky Smlouvy 

Hospodina s jeho lidem –Desatero- byly postříkány zvířecí krví, byl to jakýsi rituál zpečetění, 

nabytí platnosti. A zde se uzavírá Nová smlouva – nový vztah Boha a lidí, a i tato smlouva 

bude zpečetěna krví Kristovou. A obětovaný beránek hned připomíná jiný rituál – zvíře, na 

které jsou symbolicky vkládány v den pokání hříchy lidu, aby byly odneseny pryč, prominuty 

– a mohlo se slavit smíření s Bohem. Jsou zde symboly, skryté významy, odkazy. 

     Evangelista Lukáš nás přivedl do jeruzalémského večeřadla, kde náš Pán stoluje se svými 

učedníky. Není to poprvé, co jsou takto spolu pohromadě při společném jídle. Ale tentokrát je 

to naposled a proto dostalo jejich společné stolování nový, hlubší význam. Už to nebyl jen 

prostředek k nasycení těla. Tento prostý obřad dostal náhle hluboký duchovní rozměr – stal se 

vyhlášením nové smlouvy mezi Bohem a člověkem a tato smlouva má být zpečetěna 

Kristovou krví. Chléb a kalich s vínem jsou svátostné symboly těla a krve Kristovy. 

Jestliže přijímáme tyto svaté dary Božího Syna, přijímáme také zaslíbení věčného života 

a smíme mít podíl na Spasitelově záchranné oběti. 



    Zní to vznešeně, ale všimněme si, že v podání Lukášově dochází u stolu ke sporu. Učedníci 

se přeli, kdo z nich zaujímá nepřednější místo. A tu jim Ježíš opět řekne, že přichází jako ten, 

kdo slouží. Podle Janova evangelia dokonce v tu chvíli jednal jako orientální otrok a myl 

učedníkům nohy. Ježíš je tím, kdo slouží, rozděluje chléb, dává všechno. Od svých 

učedníků očekává pokoru a postoj služebníků. 

     Hodně se debatuje o Jidášovi. Byl u toho, když se dával chléb? Nebo už ne? Jistě byl u 

toho, když Ježíš myl učedníkům nohy. Tak vidíme, že sedět s někým u jednoho stolu a 

přijímat jeho službu ještě neznamená věrnost. Je to tak v církvi i v životě. Někdy jsme 

konfrontováni se zradou, někdo nás má rád jen naoko a když jde do tuhého, hledí si svých 

zájmů. Učedníci se svým Pánem prožívali nejen chvíle úspěchu a náklonnosti světa, ale i 

výsměch, potupu a pronásledování pro evangelium. Většina z nich vytrvala i ve zkouškách a 

utrpení. V listě Římanům se píše: Z utrpení roste vytrvalost a z vytrvalosti osvědčenost. 

Stolování s Ježíšem znamená zůstat s ním za všech okolností, ve všech chvílích radostných i 

těžkých.   

     Při bohoslužbách si tedy zpřítomňujeme událost Poslední večeře Páně. Ježíš je tu, mezi 

námi, ve svátosti se nám dává, přibližuje se lidem. Bůh dělá první krok. My zase stojíme o to, 

abychom zažili styk s Ježíšem, s jeho osobou, činností a milostí. Proto také rozjímáme o 

Kristově životě, modlíme se a čteme evangelium. Tak jako před jídlem si většinou umýváme 

ruce, tak i před svátostí se snažíme očistit naše srdce upřímným doznáním svých vin a 

prohřešků. Tak se dostáváme k tomu, co je podstatné, upřímné doznání svých nedostatků, 

osobní víra v Krista. 

     Večeře Páně zpřítomňuje Krista a jeho čin v našem světě. Spojuje "náš běžný svět", který 

známe, se "světem Božím", který je pro nás zatím nový - nepoznaný.  Protože mezi námi a 

Kristem je všechno vzájemné. Boží spása se zpřítomňuje v našem lidském světě jako 

hostina... jako sdílené jídlo. Bůh to tak chtěl a chce. 

     Jsme zváni ke stolu Páně, byť toho nejsme hodni. Co to pro nás znamená? Dnešní den nás 

nabádá nad tím popřemýšlet, zamyslet se. Kristus se obětuje za tento svět, za všechny, nabízí 

spásu. Ustanovení Poslední večeře slýcháváme každou neděli: že se má člověk člověku 

obětovat. Ježíš je tu pro nás a my jsme k dispozici dalším. Máme své místo u Ježíšova stolu. 

On je Hostitelem, my sestry a bratři. Kéž tedy i dnes přistoupíme k této večeři s čistými 

úmysly a Kristus se stane nejen pěknou vzpomínkou, ale živým a přítomným v našich 

životech. 

 

 

 

 

 

 


