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Myšlenky nad textem Lukášova evangelia, 22. kapitoly
(Vezměte si nejprve Bibli a oddíly si před čtením myšlenek přečtěte.)

1 JIDÁŠOVA ÚMLUVA S VELEKNĚŽÍMI – LUKÁŠ 22,1-6
Jidášovo jednání se jeví nepochopitelné. Jak může zradit svého přítele, ba Mistra, ke kterému jistě mnohdy vzhlížel
s obdivem. To, že s ním někdy nesouhlasil, nejspíš v otázce jak nakládat s penězi, neznamená, že by měl zajít až na krajní
mez. Když jsme někdy zklamáni, rozčíleni, pozor, abychom nejednali zle. Někdy se to dá ještě vrátit či napravit, ale ne
vždycky. Jak nás to pak bude trápit.

2 PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ VEČEŘE – LUKÁŠ 22,7-13
Možná Ježíš už měl tušení, že ho budou chtít zajmout bez svědků. Chodil totiž poslední týden každý den do chrámu a tam
lid učil. Lidé mu doslova viseli na rtech. Proto možná skoro konspiračně domluvil předem s nějakým svým přítelem ono
tajné místo, které svým příchodem Petr a Jan potvrdili, když následovali onoho muže se džbánem vody. Velekněží a
zákoníci by jinak měli výbornou příležitost nechat Ježíše zatknout v domě, kde by byl Ježíš jen s učedníky. A on s nimi
chtěl naposledy večeřet a odkázat jim „svůj testament“.

3 USTAVENÍ VEČEŘE PÁNĚ A OZNAČENÍ ZRÁDCE – LUKÁŠ 22,14-20.21-23
Když se pečlivě rozhodujeme, zda můžeme přistoupit k Večeři Páně, tak je to správné. Ježíš však nevylučuje ani Jidáše. I
my se někdy možná při doznání vin na začátku liturgie nesoustředíme, nenapadne nás všechno, a pak se jen s velkým
váháním rozhodujeme pozvání ke stolu Páně přijmout. Jidáš měl stále čas změnit své rozhodnutí, teď byl ještě čas. Když
později vracel peníze kněžím a zákoníkům, se kterými dohodl plán zrady a odměnu za ní, to už bylo pozdě. Mysleme na
to.

4 ROZHOVOR CESTOU DO GETSEMANE – LUKÁŠ 22,31-38
Když v životě Pána Ježíše zapíráme, může to být různým způsobem. Petr měl zažít a poznat, že přes všechno ujišťování a
vlastní přesvědčení, že by nezapřel, to přesto udělal. Jsme ochotni připustit, že jsme na tom stejně jako Petr? Pán Ježíš
prosí i za nás, abychom se po svých selháních znovu chtěli a dokázali obrátit a žít nově. Lidé nad námi už třeba zlomí hůl,
neprominou nám a neodpustí. Pán Ježíš slibuje, že odpustí a zapomene. Chce, abychom byli pro druhé posilou, abychom
si sebe sama vážili.

5 MODLITBA V GETSEMANE – LUKÁŠ 22,39-46
Málokdo z nás má natolik klidný a pohodový život, že nemusí nikde hledat pomoc a radu; prostě je za vodou, jak se říká.
Křesťané si mají připomínat, že pro ně pomoc číslo 1 je modlitba k Bohu, k Ježíši Kristu a jeho Duchu. Obsahem modlitby
pak má být hledání Boží vůle, prosba o sílu jí poznat, porozumět, přijmout a nést ji. Pane Bože, dej nám sílu vytrvat
v modlitbách, i když jsme unaveni, i když jsme v nouzi, i když se bojíme.

