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28. května 2020

Čtvrtek po 7. neděli velikonoČní

1. čtení: Sk 22, 30; 23, 6–11
Mezizpěv: Žl 16

Evangelium: Jan 17, 20–26

P. Tomáš Didymos Klíč

V rámci naší přípravy na Letnice zaznívá v liturgii Ježíšova mod-
litba k Otci za dokonalou jednotu všech, kdo skrze slovo církve 
uvěří evangeliu (Jan 17, 20–23). Soudržnost lidských společenství 
bývá buď pragmaticky účelovou záležitostí, nebo jde o výraz hlubší 
jednoty duchovní. V prvním případě se uplatňuje křehký princip: 
patříme k sobě, dokud se nám to bude hodit. Druhý případ je 
ideálem pro opravdové přátelství, manželství, národ a církev. Tam 
platí: s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do konce svých dnů. 
Kombinace uvedených postojů není vyloučena, ale náboženské 
společenství, ve kterém nad duchem převládá aspekt účelovosti 
a pragmatičnosti, již nastoupilo cestu rozkladu. V podmínkách 
české církve – pracně hledající model ekonomické udržitelnosti 
po finanční odluce od státu – jde o zvlášť silný apel. Skutky apo-
štolů nám dnes před očima vykreslují náhlý rozkol uvnitř židovské 
velerady vedoucí k vypjaté hádce poté, co před ní apoštol Pavel 
dokončil svou obhajobu (Sk 23, 6n). Právě tak se mohou snadno 
začít hádat jednotlivé církevní instituce, jakmile se různé druhy 
vedlejší hospodářské činnosti stanou hlavní starostí jejich lídrů. 
Naslouchání Ježíšově „velekněžské“ modlitbě, kterým se pozor-
nost posluchačů obrací na řádné plnění úkolu svěřeného od Otce 
(Jan 17, 4), představuje proti této nemoci dostupný lék. 

Ve chvíli, kdy se náš Pán s očima pozvednutýma k nebi ujímá 
slova, zbývá mu na této zemi necelý jeden den života. Ježíš je při-
praven k návratu do slávy svého věčného Synovství (v. 5) a z této 
perspektivy bilancuje. Raduje se z toho, že se mu podařilo ote-
vřít učedníkům přístup k poznání nevýslovných Božích tajemství 

(jméno) a dát jim zakusit lásku, kterou od Otce sám přijímá 
(v. 23). Zároveň je zřejmé, že spolu s učedníky stojí na prahu nové 
budoucnosti, která se před nimi teprve otevře. Ježíšův důvěrný 
rozhovor s Otcem je záměrně pronesen nahlas, aby si učedníci 
uvědomili, že synovskou intimitu svého Mistra vůči Bohu budou 
brzy sdílet. Dar Ducha se v této souvislosti sice přímo nezmiňuje, 
ale počítá se s ním. Díky působení Ducha svatého bude Ježíš ve 
svých učednících přebývat (v. 26) a jejich myšlení i jednání bude 
neseno stejnou touhou, která vždy v hloubi duše poháněla jeho. 
Oslavený Ježíš bude v církvi dál konat poslání Zjevovatele Otce 
a jeho učedníci – sjednocení mezi sebou účastí na životě Nejsvě-
tější Trojice – budou ve světě šířit slávu Božího jména. Zatímco 
celý Ježíšův rozhovor s Otcem končí zmínkou o přebývání lásky 
v rodící se církvi, jeho osobní výstup k Bohu vrcholí prosbou za 
učedníky, která míří mimo tento svět: Otče, chci, aby… byli se mnou 
tam, kde jsem já (v. 24). Známe tak i Ježíšovu „poslední vůli“. Je vy-
řčená s autoritou toho, kterému dal Otec všechno do rukou (13, 3) 
a který se k Otci nevrací sám. Chceme-li mít podíl na tomto spo-
lečenství, varujme se všeho, co nás vnitřně dělí. Nechme nerozumných 
hádek, nechme sporů, ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi (z liturgie 
Zeleného čtvrtku).


