
 

 

 

 

 

 
 

Zelený čtvrtek 
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo položí život za své přátele. (J 15,12–13) 

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, vy všichni, kteří tvoříte Kristovo tělo, buďte pozdraveni. 

Čtvrtek je pátým dnem Svatého týdne, v němž si připomínáme poslední čas pozemského života 

našeho Pána, a je prvním ze tří vrcholných dnů Velikonoc, kdy se rozhodovalo o osudu lidstva. Díky 

Bohu Beránek zvítězil, ale Jeho boj právě v tento čtvrtek začal naplno. 

Český název tohoto dne vznikl údajně zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag 

(lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Lkavý – nejsme zvyklí tento den lkát, i když letos 

možná budeme. Lkavý – Pán Ježíš opuštěn lkal v Getsemanské zahradě, zatímco Jeho nejbližší 

učedníci nemohli přemoci únavu a spali. Ale my jsme zvyklí si spíš připomínat události, které se staly 

toho dne předtím: poslední večeři Pána Ježíše s učedníky a její ustanovení pro všechny, kdo Ho chtějí 

následovat, zaslíbení Jeho přítomnosti. Připomínáme si také Jeho službu, když umýval nohy svým 

učedníkům. 

Tyto chvíle jsme prožívali každý rok ve sboru, navzájem jsme si myli nohy, shromažďovali se kolem 

stolu, lámali chléb a pili víno (děti vinný džus ). Letos se vzhledem k okolnostem sejdeme jen 

v duchu. Ale i to je v Bibli zapsáno, když apoštol Pavel psal do Korintu: Neboť já, ač tělem vzdálen, 

duchem však přítomen, … Až se shromáždíte – já budu duchem s vámi a bude s námi i moc našeho 

Pána Ježíše. (1 K 5, 3–4) Nebo v dopise do Kolos: I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem 

duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte v Kristu Ježíši, 

když jste ho přijali jako Pána. (Ko 2, 5–6) Ano, žijme v Kristu, Jeho láskou jsme spojeni a od Jeho 

lásky nás nic nemůže odtrhnout. Tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas (píseň č. 335) a s apoštolem 

Pavlem můžeme vyznat: Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 

budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás 

odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8, 38–39). 

Letos bychom si měli připomenout právě poslední lekce, které dával Pán Ježíš učedníkům, jak jsou 

zapsány v Janově evangeliu ve 14. až 16. kapitole. Pamatuji si, jak mě oslovovaly různé verše. Např. 

při jednom sborovém soustředění verš: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. (J 15, 3) 

Tehdy jsem si uvědomila, jak nás Boží slovo vede a očišťuje. Nebo verše Ale Přímluvce, Duch svatý, 

kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše 

nechvěje a neděsí! (J 14, 26–27) Pán Ježíš nám tu nechal svůj pokoj, který převyšuje každé pomyšlení, 

poslal nám Ducha svatého, který nám vše připomíná. Věřím, že i nám všem v našich domovech 

připomene, co je důležité, nad čím se máme zamyslet, jakým Slovem se můžeme očistit, abychom 

mohli přijmout všechna Boží zaslíbení. Jsem v duchu s vámi se všemi a Pán Ježíš je s námi. Díky 

Bohu. Amen. 

Jarmila Chytilová 9. 4. 2020 
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