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Mk 10,32-45 

Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, 

se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat:  „Hle, 

jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho 

na smrt a vydají pohanům, budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po 

třech dnech vstane.“ Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: 

„Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme.“  Řekl jim: „Co chcete, abych 

vám učinil?“ Odpověděli mu: „Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a 

druhý po levici v tvé slávě.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, 

který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?“  Odpověděli: „Můžeme.“ 

Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete 

pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm,  

jimž jsou připravena.“ Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a 

Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad 

nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je.  Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se 

mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;  a kdo chce být mezi vámi první, 

buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 

a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“  

Na cestě do Jeruzaléma, když byli všichni už potřetí zaskočeni Ježíšovými slovy o tom, co ho 

tam čeká, přišli učedníci Jakub a Jan se zarážející prosbou: Dej nám, abychom měli místo jeden 

po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvé slávě. 

 

Obdivuju Pána Ježíše, kolik trpělivosti má. Vždyť jak dlouho už jsou učedníci s ním, a pořád 

ho nechápou. Kolikrát už se jim to snažil jasně říct, kam jdou a co ho tam čeká. A muselo to na 

něj tíživě doléhat. Možná se taky chtěl o to se svými nejbližšími aspoň trochu podělit. A oni, 

jako by ho neslyšeli. Láska nepočítá křivdy. Ani zklamání a nepochopení. Ale i to už patří k 

jejímu kříži.  

 

Ježíš tu zarážející prosbu bratrů Zebedeů neodmítne, ani nezesměšní, ale říká: Nevíte, co žádáte. 

Nevíte, co to obnáší, když chcete patřit mezi mými učedníky k prvním. Můžete pít kalich, který 

já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Pořád nevíte, že mít podíl na mém 

kalichu a křtu, znamená jít i dnes mou cestou, mít podíl na mém údělu, utrpení a kříži. 

 

Ale když Jakub a Jan tak jednoduše a jednoznačně odpovědí, - můžeme podstoupit tvůj úděl -  

Ježíš jim nevymlouvá. Že zase nevědí, co říkají, co je čeká. Protože člověk neví, dokud tím 

neprojde. Kalich a křest. Ano, máte a budete na nich mít podíl. Tak počítejte s tím, že budete 

mít taky podobný úděl.  Ale udělovat místa po mé pravici či levici, není má věc; ta místa patří 

těm, jimž jsou připravena. 

 

A pak se – jak známo - naštvaně ozvou ostatní učedníci. Byli dotčení troufalou a krajně 

nevhodnou žádostí těch dvou? Anebo je spíš naštvalo, že je ti dva předběhli? Mysleli na totéž, 

ale neodvážili se to přiznat. Tak se zlobí, že zůstali pozadu. 

 

Jako děti. Anebo hůř, podle Ježíšovy reakce. Spíš jako ti, kdo se přetahují o pozice a o moc - 

jako ve světě, jak ho známe. 

 



Pojďte blíž, říká Ježíš. Víte přece jak to na světě chodí. Ti, kdo platí za první, nad lidmi panují, 

a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Doslova evangelista Marek říká: Ti, co se domnívají, že 

vládnou – anebo se zdá, že vládnou, že o všem rozhodují, a přitom lidi ovládají a utlačují.  A 

lidé je přesto mají za velké. A třeba je pořád a znovu volí. Anebo se jimi nechávají ovládat a 

utlačovat. Ale ono je to, moji milí, ve skutečnosti jinak. Svět stojí a trvá na těch, kteří druhým 

slouží. Ty nové poměry a nový svět, kterému říkáme Boží království, už mezi vás přicházejí 

s dobrovolnou, pokornou a nezištnou službou. Střet a boj těchto dvou světů přitom probíhá 

nejdřív v našich duších.  

 

Proto ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se chce stát mezi vámi velkým, buď vaším služebníkem. 

A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. 

Takže: není hned špatné chtít být velkým a prvním mezi učedníky Ježíšovými. Ale ten, kdo 

chce něco znamenat, ať slouží druhým. Staň se velkým ve službě druhým! Protože ve službě 

druhým je ta pravá velikost. 

To znamená alternativní pohled na moc i službu. Alternativní postoj k životu. Alternativu 

k tomu, jak to běžně vnímáme a hodnotíme. Sloužit je smysluplnější a víc naplňující než mít 

vlivnou pozici a vládnout. Tomu je dobré věřit. Tím se mění tenhle svět. To se má ještě ukázat.  

 

Kde to bereme a oč to opíráme? 

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné 

za mnohé.  

 

Syn člověka, s nímž se Ježíš nepřímo identifikuje, má mít tu nejvyšší, rozhodující pozici na 

posledním soudu. A přece ani on nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 

výkupné za mnohé. 

 

Výkupné se platilo obvykle za otroky. Ale Ježíš to celé staví na hlavu. Ten, který slouží, ještě 

platí výkupné za ty, kterým slouží. A to dokonce svým životem. Protože Bůh ví, že nám to bylo 

k vysvobození a jinému způsobu života třeba. 

 

Bratři a sestry, dnes to slyším jako aktuální mocné povzbuzení. Svět a jeho budoucnost patří 

jiným prvním a velkým, než těm, co jsou často vidět a slyšet.  Mnohdy proto, že nás štvou i 

děsí. Protože chtějí ovládnout, a proto ponižují, hubí a ničí.  A přece, Kristus říká, že svět a jeho 

budoucnost nepatří takovým, nýbrž těm, kteří druhým dobrovolně, pokorně a nezištně slouží. 

Tihle první a velcí nejsou často vidět a slyšet, ale Kristus o nich ví. A sám za váhou a významem 

jejich služby stojí. 

 

Tak, kéž by se dnes tahle pravda, tahle podpora i naděje, dostala ke všem, kteří trpí pod útlakem 

mocných. Když se zdá, že o tom, kdo je první na světě, rozhoduje moc zbraní, lživé ideologie, 

bezostyšná krutost. Kéž se tahle Kristova slova šíří jako Boží pozvednutí a mocná podpora pro 

všechny ty, kteří všelijak slouží druhým.  Nezištně. Pokorně. Obětavě. Statečně a vytrvale. Tak 

když jsem třeba v minulém týdnu viděl, jak sestry Vincentinky jak včelky vydávají jídlo a 

potřebné věci matkám samoživitelkám. S jakou skromností a vřelostí to dělají. Jak sestra Zoe 

(život) s láskou vzala do náručí jedno takové romské dítě, o které se starají. Spatřil jsem tuhle 

velikost Kristových služebníků. Ale i třeba když jsem viděl, jak tady pan ředitel Záškoly a jeho 

spolupracovníci chystají u nás v klubovně vyučování utečených ukrajinských dětí, s jakou 

skromnou, a přitom odvážnou a nezajištěnou vírou, že to přece má smysl, do toho jdou! Tak 

jsem viděl, že tahle služba, o které mluví Pán Ježíš, se tu děje. A na mnoha místech se děje. A 

že tahle nezištná obětavá služba je tou mocí proti každému Putinovi. Služba jako dobrý boj víry 

beze zbraní, podobně jako modlitby. A že to je a bude ta opravdová lidská velikost, která 



přemáhá, a nakonec přemůže všechnu tu násilnickou, moc zneužívající malost. Protože tuhle 

víru v moc a velikost obětavé služby nám dává Ježíš Kristus. Syn člověka, který nepřišel, aby 

si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A Bůh Otec se k němu 

přece mocně přiznal, vyzvedl ho nad všechny, a pověřil ho, aby byl tím nejvyšším a posledním 

soudcem nade vším. 

 

A tak, bratři a sestry, přijměme jeho slova nově jako měřítko, ale taky jako povzbuzení a 

podporu. Pán Ježíš vykoupil i nás. Svou službou, za cenu svého života.  A vykoupil i naši 

službu.  Z pocitů nedocenění i nepatřičné důležitosti. Z různých zklamání, sebelítosti i únavy.  

Ale taky z potřeby vyniknout, být první a mít všechno v rukou. Kdo jiný dává naší službě smysl 

i pravou míru. Velikost i pokoru. Nový dech i sílu. Boží pravidla i svobodu? 

 

Modleme se: Pane, tys nás vykoupil z poddanosti hříchu, marnostem, každé falešné moci i 

svému sobectví, abychom sloužili Bohu a stávali se tak svobodnými a nadějnými lidmi. Pomoz 

nám, ať se poslušně podřizujeme vůli Boží a svobodnému působení Ducha svatého. Pomáhej 

nám, ať se stáváme velkými ve službě.  

 

Dobře nás znáš. Víš, že i my většinou vskrytu toužíme po zvláštním uznání. Po vděčnosti 

druhých. I po významnějších pozicích, vlivu a moci. I nám se tohle daleko víc zamlouvá než 

pokorná, nenápadná a neoceněná služba. I my se tak podílíme na tom, jak to chodí ve světě, 

spíš, než jak chceš, aby jednali tví učedníci a služebníci. 

 

Proto společně prosíme „Pane, smiluj se nad námi!“  

S: Pane, smiluj se nad námi! 

 

Slova milosti slyšíme z listu Římanům: 

Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; jaký jste tehdy měli užitek 

z toho, zač se nyní stydíte?  Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli 

osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká 

vás život věčný. 

 

P: 500 

 
 
 
 
 
 
 


