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12.4.2020                                                                                           Kutná Hora 
Téma: Velikonoční poselství 
  Bratři a sestry, přátelé,  
 žijeme ve složité době, v době, kdy se sice nemůžeme setkávat osobně, na shromážděních 
či na skupinkách, lidmi kolem nás, ale díky moderním komunikačním prostředkům můžeme být 
alespoň na dálku spolu.  
 Před člověka bylo v tomto čase postaveno mnoho výzev, zaznělo mnoho různých proroctví, 
mnoho předpovědí, co bude následovat, mnoho povzbuzení, ale i kritiky. V mnoha lidských 
srdcích se usadil strach z toho, co bude následovat, z onemocnění, existenční situace, další lidé se 
se upnuli k vědeckým poznatkům a snaží se najít počátek všeho, jiní naopak zůstali apatičtí či 
vzali celou situaci s klidem.  
 Pro křesťany je tato doba důležitá i z pohledu jejich víry, hledání Boží vůle a důvěry 
v živého Boha plného lásky, přinášejícího do lidských životů pokoj a naději stejně, jako tomu bylo 
v době, o které se chci dnes s vámi sdílet. 

Událost kříže, kterou si o Velikonocích připomínáme, vždy vyvolávala, vyvolává a 
věřím, že i v budoucnu bude vyvolávat v lidech různé protichůdné pocity.  

Na jedné straně je to pokora, láska a naděje, na straně druhé pak nenávist, 
posměch, a dokonce i odmítnutí.  

Každé slovo, které pronesl Ježíš Kristus na kříži, ani v současné době neztratilo nic 
ze svého významu.  

Pro někoho jsou tato slova výzvou k pokání a pokoře, příslibem a nadějí do 
budoucnosti, pro jiného varováním, upozorněním, nabídnutím cesty záchrany a pro 
některé lidi to budou jednou slova odsouzení.  
 Všichni známe velikonoční příběh. Příběh, který nekončí smrtí, jak je mnohými 
prezentován, ale vítězstvím skrze vzkříšení, novým životem v Boží přítomnosti.  

Byl to Bůh, který v tomto čase otevřel člověku cestu ke smíření, k obnovení 
vzájemného vztahu mezi člověkem a Bůhem, který byl lidskou neposlušností 
přerušen. Byla to Boží láska, která skrze oběť Ježíše Krista dala člověku naději do 
budoucnosti. 

„…neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný…“ (J 3,16). 
 Na světě nebyl nikdo, kdo by tento nejtěžší úkol splnil. Jediný, který byl bez poskvrny, 
svatý, naplněný Boží láskou, Boží syn, Ježíš Kristus, mohl tento úkol zvládnout.  

Pán Ježíš naplnil Boží vůli nejen, když chodil po zemi, vyučoval, uzdravoval, vymítal 
démony či křísil z mrtvých, ale především, když přišla ta nejtěžší zkouška. Kříž.  

Už to nebyl slávy král, oslavovaný a vyvyšovaný zástupy lidí, ale „beránek“ vedený na 
smrt. Vysmívaný, potupený, ponížený, přibitý na kříž, ale i v této chvíli plný lásky a 
odpuštění.  

A proto také slovo, které první zaznívá z Ježíšových úst na kříži, je slovo 
odpuštění. „….když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, 
jednoho po jeho pravici a druhého po levici Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí." (L 23,33-34)  

Všimli jste si někdy, co Ježíš říká?  
„…Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí…“. Ten, který jako jediný měl právo 

soudit, prosí o odpuštění pro všechny. Pro Židy i Řeky, věřící i pohany, pro všechny lidi. 
Ano, naplnil se Boží plán a Boží Syn, Ježíš Kristus byl vydán na smrt. Pod křížem se toho 

dne sešli různí lidé. Ti, kteří Ježíše milovali a následovali, lidé naplnění nenávistí, 
nepochopením, posmívající se farizeové, kněží, členové synedria, ale také římští 
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vojáci a palácová stráž. A zástupy doplňovali i obyčejní zvědavci v očekávání „co se bude 
dít“. „…lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať 
zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží." Posmívali se mu i vojáci; chodili k 
němu a podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe…" 
(L 23,35-37) A do toho zaznívají Ježíšova slova. Prosba, přímluva k Bohu za odpuštění. 
„…Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí…“. 

Ježíš nevolá po odsouzení, nepožaduje pro viníky trest, ale prosí o odpuštění pro 
všechny lidi.  

A Ježíš prosí o odpuštění pro všechny lidi i dnes, protože i mezi námi a kolem nás 
se najdou ti, kteří Ho „svým způsobem“ křižují znovu a znovu.  

Proto se tato Ježíšova prosba týká každého člověka. Každý člověk potřebuje 
odpuštění hříchů, Boží milost a lásku, plné smíření s Bohem a naději do budoucnosti.  

Lidé si mnohdy neuvědomují, že Ježíš má zájem o každého člověka, má o něj 
starost a touží naplnit v souladu s Boží vůlí všechny jeho potřeby.  

Byla-li první Ježíšova slova, která zazněla z kříže, slova lásky, projevující se 
v odpuštění, druhá slova ukazují na Boží vyvýšení rodiny, kterou staví nad zájem 
osobní. 

„…když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: 
"Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen 
učedník přijal k sobě…“ (J 19,26-27)  

Svazek rodiny je zde posvěcen Spasitelem skrze vztah matky a syna. A to je dalším 
důležitým poselstvím z kříže pro nás všechny.  

Rodina jako základ Božího plánu lásky. Vztah rodičů, dětí, vztah Krista a 
církve.  

Dalším slovem z kříže, třetím v pořadí, je slovo milosti a naděje.  
Té milosti a skrze ni i naděje, které se dostává těm, kteří svůj život cele odevzdají 

do Božích rukou a následují Ježíše Krista pod vedením Ducha svatého.  
A právě toto slovo milosti a naděje uslyšel i lotr na kříži, když se přiznává k Božímu synu, 

vyznává svoji vinu, obhajuje jej a prosí Ježíše o pomoc. Odsouzený říká jednu velmi 
důležitou věc.  

„…my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic 
zlého neudělal. A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." …“ 
(L 23,41-42)  

Každý člověk má možnost uznat svoji vinu, svůj hřích, vždyť díky Ježíšově oběti, už 
pro něj neexistuje pouze jediné řešení, kterým je odsouzení a trest, ale je tu i nová možnost 
skrze odpuštění, zapomenutí vin a také naděje, které se člověku může dostat stejně jako 
ukřižovanému. „…Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."…“ 
(L 23,43)  

Zločinec je odsouzen a ukřižován, protože byl vinen a za vinu přísluší smrt, ale skrze 
Boží odpuštění, přijmutí Ježíše, se tomuto odsouzenci dostává milosti stejně, jako se jí 
dostává nám.  

Písmo říká, že odplatou za hřích je smrt, ale tam, kde je pokora, pokání a prosba, 
„…Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království…“, tam přichází i Ježíšova 
odpověď „…budeš se mnou v ráji...“. 
 Ježíš, aby naplnil Boží vůli, přišel na svět v lidském těle. Zakoušel bolest i radost, poznal 
také lidské utrpení. O Jeho fyzickém utrpení mluví i výkřik: „…Žízním!“, stejně jako o 
duševním utrpení: „…Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“  
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Ano, Kristus byl opuštěn, pokořen, ukřižován, a přesto není tím poraženým, ale 
konečným vítězem. A toto Jeho vítězství je vyjádřeno ve dvou předposledních slovech, 
která zaznívají z kříže. „…dokonáno jest…“  

Bůh svěřil Ježíši Kristu důležitý úkol a On vytrval a splnil ho. Ukázal lidem na 
Boha, na cestu k Němu. Dal jim novou naději i možnost účasti na Božích zaslíbeních, 
která byla řečena skrze proroky. „…zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, 
co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on 
na sebe vezme. … On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných…“ (Iz 53,11-
12)  

A právě toto starozákonní proroctví přináší zaslíbení všem lidem. Kristovo zvolání na 
kříži, ukončující jednu část života, aby druhá část života mohla začít, dává člověku možnost 
se rozhodnou, pro vlastní život nebo nový život s Ježíšem Kristem.  

Opona oddělující člověka od Boha se roztrhla a všichni, kteří se rozhodnou Ježíše 
Krista následovat, mohou přistupovat k Bohu přímo, bez prostředníka, hovořit s Ním, 
naslouchat Jeho hlasu, být s Ním. Mohou spolu s Ježíšem říct: „Dokonáno jest.“, protože 
smrt nebude mít nad nimi moc a oni budou vzkříšení k životu s Kristem. 

Zastavme se krátce ještě u posledního slova, které zaznělo na kříži. „…bylo už kolem 
poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. 
Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých 
rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal…“ (L 23,44-46)  

I toto slovo je důležitým poselstvím. „…Otče, do tvých rukou odevzdávám svého 
ducha…“. Těmito slovy, odevzdáním se do rukou živého Boha, končí pozemská pouť Ježíše 
Krista.  

Boží plán s člověkem se naplnil. Byla otevřena cesta k Bohu. Cesta pokání, 
přijmutí Boží vůle pro život, ale také odpuštění, spasení a naděje. 

Ježíšův život končí a On obrací svůj pohled na Otce, aby do Jeho rukou odevzdal svého 
Ducha. A také tam, na Boha, by měl být obrácen náš zrak neustále, abychom i my jednou, 
až bude u konce naše pozemská pouť, mohli spolu s Ježíšem zvolat: „…Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha…“,  a v Božím království, u trůnu slávy, mohli uslyšet slova našeho 
milovaného Pána: „…pojďte požehnaní Otce mého a ujměte se svého dědictví, vládněte 
v království vám připraveném od stvoření světa…“.  
 Ježíš přišel či touží přijít do lidských životů, aby je naplnil láskou, pokojem, 
odpuštěním, aby uzdravil, co je nemocné tělesně i duchovně, obvázal rány a setřel 
slzy.  

Přichází i teď, k tobě, v tomto čase, aby ti ukázal cestu naděje a záchrany, cestu 
k živému Bohu.  
 „…neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný…“.  

A Písmo říká,  
že ten, kdo uvěří, že Ježíš je Boží Syn, který se obětoval na kříži za něj a přijme 

ho do svého srdce,  
stane se jako On Božím dítětem a získá věčný život s naším milujícím Bohem.  
To je poselství kříže! 

 Ježíš zlomil moc smrti a probouzí k věčnému životu ty, kteří milují Boha a 
uvěřili v Něj, Božího Syna. 
AMEN. 
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