
Vel 7. ned A – Paradox potupy a slávy – 24.5.2020 - Sk 1, 12-14 – 1 Petr 4, 
13-16 - Jn 17, 1-11a 

 
Dnešní úryvek ze sedmnácté kapitoly Janova evangelia nám představuje první 

část Ježíšovy modlitby, takzvané velekněžské modlitby, kterou vrcholí jeho řeč ve 
večeřadle a která nás uvádí do jeho poslední hodiny, do hodiny utrpení a smrti. 

 
V tomto textu se setkáváme s tím, co bychom možná nazvali „paradoxem 

potupy a slávy“. 
 
Totiž z čistě lidského hlediska se poslední hodiny Ježíšova pozemského 

života zdají být časem krutého, potupného, nedůstojného utrpení a umírání. 
 
A přesto v tom textu Kristus hovoří o slávě, o oslavení a zaznívají věty typu: 
 
Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe…  
Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl 

svět. 
 

To, co se s Kristem dělo od jeho zatčení a během Velkého pátku, to bychom si 
my asi nikdy nespojovali s termíny „oslavení“ nebo „sláva“. 

 

To, že Kristus sám takto mluví, nám vrhá světlo na nebetyčný rozdíl mezi 
Bohem a člověkem, mezi Božím smýšlením a lidským uvažováním, ukazuje nám 
odlišnost Božího pohledu na utrpení a umírání od čistě lidské pozemské perspektivy.  

 

Ta Ježíšova vyjádření nám zjevují Boha, který má moc i v naprosté potupě 
nechat zazářít své slávě. 

 

Tato jeho sláva má zcela jiný význam, než na jaký jsme zvyklí. Není třpytem 
laciného pozlátka, není zábleskem chvilkové popularity. 

 

Je to pronikavá záře Božské lásky, která nám v krvi a bolesti zjevuje, že Bůh 
se neštítí sestoupit až do takové hlubiny, až do propasti lidského neštěstí. 

 

A není to jen o Boží solidaritě s námi, o Božím sestoupení do utrpení a smrti. 
Jde tady také o to, že Bůh svou mocí proměňuje tyto skutečnosti, proměňuje 
všechno. 

 

Z potupného utrpení, které Kristus podstoupil, nám září vznešenost a 
ušlechtilost toho, který se za nás obětoval, za nás položil svůj život. 

 

Z kruté smrti, kterou Ježíš prošel, nechává povstat novému životu. 
 

Tento nový život je darem pro nás, pro všechny, kdo přijali jeho slova, kdo 
poznali, že on pochází od Otce, kdo v něj uvěřili, kdo se otevřeli tomu, aby on byl 
přítomen v jejich životech, aby jejich vlastní utrpení a smrt proměnil, aby i v jejich 
životech byl oslaven. 
 


