
OBĚTUJÍCÍ SE

LÁSKA

Marek 10:32-45



Rozdělení textu

Mk 10:32-34

Ježíš předpovídá 
smrt a vzkříšení

Mk 10:35-44

Žádost Jakuba a 
Jana

Mk 10:45

Ježíšova 
vykupující láska
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JEŽÍŠOVI PŘEDPOVĚDI UTRPENÍ… 

Mk 8: 31 Mk 9:30 Mk 10:32

„Syn člověka musí mnoho 

trpět, být zavržen od 

starších, velekněží a 

zákoníků, být zabit a po 

třech dnech vstát.“ A 

mluvil o tom otevřeně.

„Syn člověka je vydáván do 

rukou lidí a zabijí ho; a až 

bude zabit, po třech dnech 

vstane.“

„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.“

Petr ho začne kárat Učedníci nerozuměli a báli 

se ho zeptat… řeší kdo je 

největší

Vůbec nereagují… Jakub a 

Jan řeší svá místa 

v Ježíšově království
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JEŽÍŠOVI PŘEDPOVĚDI UTRPENÍ… 
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JEŽÍŠOVI PŘEDPOVĚDI UTRPENÍ… 

Proč myslíte, že Ježíš učedníkům předpovídá svou smrt?

 Pro budoucnost… nakonec si vzpomněli 

 Věděl co ho čeká

 Řekl to jako proroctví

 Neodehrálo se to náhodně, byl to plán

 Chtěl aby se připravili

 Kdoví jaké by to bylo, kdyby jim to neřekl…

 Terapeutický efekt – když je to bráno jako plán, tak mohou mít větší 

jistotu … 

 Nepředpovídá jen smrt, ale i vzkříšení – naděje 

 Možná to potřeboval někomu říci…
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ŽÁDOST SYNŮ ZEBEDEOVÝCH

 Jakub a Jan prosí Ježíše o důležitá místa v Ježíšově vládě

 V čem je jejich prosba „modlitba“ „špatná“? 

 … říká jim, že nevědí 

 Byl vůči nim tolerantní

 „přízemní modlitba“ 

 Hledali svou slávu u lidí

 Chtěli být důležitější než ostatní lidi … 

 Zdravě ambiciózní 

 Jejich prosba se naplnila 
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ŽÁDOST SYNŮ ZEBEDEOVÝCH

 „Nevíte, oč žádáte“  - Může být i toto Ježíšova reakce na naši modlitbu?

 když se lidé modlí jeden proti druhému 

 Člověk chce něco pro sebe sobecky

 Když se modlíme za své nevěřící příslušníky rodiny (přitáhni je k sobě) –

 Pozor na „vynucovací“ modlitby 

 Pán Bůh bere naše žádosti s rezervou

 Modlitba mění mě – nemusí se nutně měnit okolnosti, ale já sám  
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JEŽÍŠOVA VYKUPUJÍCÍ LÁSKA

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

jako výkupné za mnohé“

 Starověká představa rozhněvaného boha, kterého musíme udobřit oběťmi

 Je to i případ křesťanství? 

 Láska, která něco znamená je láska, která se obětuje

 Př.: Dokonalý člověk

 Př.: Zraněný člověk

 Př.: Rodiče

 Vzpomeňte si na lidi, kteří k vám takovouto lásku měli… 



Aplikace…


