První čtení: Iz 53,2-12 ** Druhé čtení: Žalm 38 ** Text kázání: Matouš 27,27-56

2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled
ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm
nedychtili. 3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti,
zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak
opovržený, že jsme si ho nevážili.
4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou,
jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
7 Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku,
jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 8 Byl zadržen a vzat
na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých,
raněn pro nevěrnost mého lidu. 9 Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem
smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
10 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v
oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli
Hospodinovu. 11 Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím,
co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich
nepravosti on na sebe vezme. 12 Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s
četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten
mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

PS – POHLEĎ NA GOLGOTU

Žalm Davidův, k připamatování. 2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení,
netrestej mě ve svém rozhořčení, 3 neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na
mě dopadla tvá ruka. 4 Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé
místo, pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. 5 Nad hlavu mi
přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. 6 Páchnou, hnisají mé
rány pro mou pošetilost. 7 Zhrouceně, až k zemi sehnut celé dny se sklíčen
smutkem vláčím…. 19 Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se
lekám.
PS – AGNUS DEÍ
POSMĚCH VOJÁKŮ

27 Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj
celou setninu. 28 Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, 29 upletli korunu
z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před
ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!" 30 Plivali na něj,
brali tu hůl a bili ho po hlavě. 31 Když se mu dost naposmívali, svlékli
mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.
UKŘIŽOVÁNÍ

32 Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili,
aby nesl jeho kříž. 33 Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená
`Lebka´, 34 dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil,
nechtěl pít. 35 Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; 36 pak tam
stáli a střežili ho. 37 Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš,
král Židů." 38 S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a
druhý po levici.
POSMĚCH KOLEMJDOUCÍCH, ZÁKONÍKŮ A STARŠÍCH

39 Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou 40 a říkali: "Když chceš
zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li
Syn Boží, sestup z kříže!" 41 Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se
zákoníky a staršími. Říkali: 42 ´Jiné zachránil, sám sebe zachránit
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nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! 43
Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: `Jsem
Boží Syn!´" 44 Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.
JEŽÍŠOVA SMRT

45 V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. 46 Kolem třetí
hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest:
`Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?´ 47 Když to uslyšeli, říkali
někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše." 48 Jeden z nich hned
odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. 49
Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání
ho!" 50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
CO ZPŮSOBILA JEŽÍŠOVA SMRT

51 A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se
zatřásla, skály pukaly, 52 hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých
svatých byla vzkříšena; 53 vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do
svatého města a mnohým se zjevili. 54 Setník a ti, kdo s ním střežili
Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a
řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" 55 Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které
provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly; 56 mezi nimi Marie z
Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.
PS – KRISTUS PŘÍKLAD POKORY

Ježíš zakouší posměch – výsměch, násilí a opuštěnost (pocit
opuštěnosti) Otcem. Je sám (jeho nejvěrnější ho zradili a opustili – ženy
stojí vpovzdálí), obklopen zločinci a popravčí četou a posměvači. Jsou to
kolemjdoucí, zákoníci a starší. Ježíš na kříži je pro ně znamením, že měl
i pravdu. Je rouhač, protože, kdyby byla pravda, co říkal – totiž, že je
Boží syn – jistě by ho Bůh vysvobodil. Ani je nenapadlo, že by Bůh své
věrné nemohl nechat projít smrtí. Sám Ježíš na kříži umírá pokorně – tiše,
3. 4. 2015 │2015_022 Velkopáteční - Když Kristus umíral - tisk.docx

| strana 3

modlí se za své trýznitele, zvěstuje slovo naděje jednomu z ukřižovaných.
Jediný výkřik zazní. Je v něm hluboká bolest a beznaděj toho, kdo je – či
se cítí – vzdálen od boha. Z pohledu popravčí čety probíhá vše klidně – až
příliš klidně na to, že doba Velikonočních svátků byla vždy dobou
výbušnou, kdy stačila malá záminka k vyvolání nepokojů. Z toho měl Pilát a
vojáci strach. Nic takového se nestalo. Ježíšovi dokonce nemusí ani lámat
kosti, protože nezvykle rychle umírá. Zdá se, že budou všichni brzo doma.
Svátky mohou začít.

Kontrast příběhu – Ježíš tiše umírá, lidé se mu smějí, popravčí četa
dělá svou rutinní práci. Zdá se, že nikdo netuší, co se to vlastně děje,
kdo že to vlastně umírá. Nebe a zem se ale třese. To proto, že vidí a
dobře chápou, co se děje. Jakoby se přírodní živly bolestí i pohledem na
lidskou zatvrzelost či natvrdlost snažily lidmi přece jenom zatřást, aby
jim došlo, co udělali.
Význam smrti ukřižovaného Ježíše pochopil i chrám – chrámová opona.
Ježíš na kříži je spojen s chrámem. Jakkoli ho chtěli udržet za hradbami
Jeruzaléma, chrám ví, co se děje a týká se ho to. Smrt Božího Syna jakoby
se udála v srdci chrámu. Opona trhá bolestí své roucho na znamení smutku,
i na znamení nového počátku.
Tam, kde lidé měli dojem, že jsou s Bohem – tedy Ježíšem z Nazareta –
hotovi; tam, kde to mnoha dalším bylo úplně jedno; tam, kde se na to jeho
blízcí bezmocně dívali; tam promluvila znamení přírody. Kdo jim porozumí?

Někteří - setník a jeho četa – na řeč nebe a země slyšeli. I kdyby
jenom náznakem tak pochopili, že smrt toho, kterého ukřižovali, souvisí
s nebem a zemí. Netušili, že i s chrámem, to víme my. Oni tehdy pod křížem
pochopili širší souvislost toho, čeho byli součástí. Není divu, že se
děsili. Vyznání setníka: „On byl opravdu Boží Syn!“ je jistě krásné
vyznání, které bychom nečekali zrovna při pohledu na popraveného. Jenže
ono vyznání setníka je docela pochopitelné pro svou hořkou příchuť.
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Jestliže totiž poznal, že „On byl opravdu Boží syn“, pak oni jako popravčí
četa nesli vinu na jeho smrti. Popravili Božího Syna. Padne na ně Boží
hněv! Musí s tím počítat. Asi tušili, že před Bohem jim příliš nepomůže
odvolávat se na to, že pouze plnili rozkazy. Vyznání setníka o Pánu Ježíši
má dvě strany: „On je Boží Syn (dobré vyznání!) a já ten, kdo ho pověsil.
(důsledky = zděšení)“ Z tohoto úhlu pohledu přišlo jeho poznání pozdě.
Jeho zděšení je zděšením nad sebou samým! Zděsil se své slepoty (že to nepoznal
dříve, vždyť bylo tolik indicií, které na to ukazovaly již za jeho
života), nevěry, sebejistoty, necitlivosti a zatvrzelosti vůči Bohu lidu,
uprostřed níž v klidu žil. Jakoby si svým činem podřezal větev, na které
stojí.
R. Cantalamessa k tomuto poznamenává: „Každý člověk potřebuje, aby
v jeho srdci jednou v životě došlo k zemětřesení, které by bylo něčím na
způsob varování přírody v okamžik Kristovy smrti, kdy se chrámová opona
roztrhla odshora dolů, kdy pukaly skály a hroby se otevíraly. Nezbytně
potřebujeme, aby svatá bázeň konečně rozdrtila naše pyšná a navzdory všemu
sebejistá srdce.“1
Smrt Pána Ježíše má co do činění s námi – s každým člověkem. Je za nás! Po

Kristu i před Kristem. V prvním čtením jsme byli svědky Davidova osobního
zemětřesení:
Žalm 38,1-7.19
Žalm Davidův, k připamatování. 2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém
rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení, 3 neboť na mě dopadly tvé
šípy, těžce na mě dopadla tvá ruka. 4 Pro tvůj hrozný hněv už není na
mém těle zdravé místo, pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. 5
Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. 6
Páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost. 7 Zhrouceně, až k zemi
sehnut celé dny se sklíčen smutkem vláčím…. 19 Přiznávám se ke své
nepravosti a svého hříchu se lekám.
Ve středu pozornosti už není soudce Pilát či setník – kat, který
skutečně byl vinen smrtí Ježíše. Ukřižování nejde na vrub zástupu Židů
1

Život pod vládou Kristovou, str. 67
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volajících „Ukřižuj“ a jeho „Jeho krev na nás naše děti.2“ (což vyvolávalo
v dějinách antisemitské nálady), nejde tady o velekněze a zákoníky. Ti by
nad Ježíšem nakonec neměli moc, kdyby jim nebyla dána shůry od Otce.
Nebyla to jenom jejich zloba nenávist, co přivedlo Ježíše na kříž!
Nebeský Otec učinil svého Syna univerzální a dostatečnou obětí za veškerou nevěru a
hřích lidstva všech dějin, aby mnohým získal spravedlnost. I ta moje nevěra a

z ní pramenící hřích (pokus žít bez Boha) je sem počten a přidán Kristu na
kříži. Je to tak, jak už to zaznělo. Něco se opravdu musí zatřást, abychom
to pochopili a uvěřili tomu.
Jsme zde my – každý z nás. Jako smrt Ježíše zvláštním způsobem souvisela

s nebem, zemí, chrámem a setníkem, tak souvisí zvláštním způsobem s každým
člověkem. On zemřel nejenom za setníka, za členy rady, starší a zákoníky,
za lid, který volal: „Ukřižuj ho“. On zemřel za nás! Je to, jako bychom tam
pod křížem stáli my (jak to zpíváme v písni „Byl jsi tam, když byl Ježíš
křižován“). => Prožili jsme setníkovu hrůzu? Prožili jsme osobní
zemětřesení nad vlastním hříchem, který Krista přibil na kříž? Pochopili
jsme, co znamenají ona krátká slůvka: „Za nás – když jsme ještě byli
hříšní?“

Pohled na kříž Pán Ježíš a okolnosti, které doprovázely jeho smrt,
nechtějí ovšem vyvolat jenom zděšení. Zděšení nad sebou samým má otevřít srdce

pro smysl Kristovy oběti: Ona přináší odpuštění! Činí z hříšníků
spravedlivé! Z nečistých před Bohem čisté. Z třesoucích se děsem nad svým
hříchem radující se. Z třesoucích se před budoucností a vlastním údělem,
ano, v posledu před smrtí, činí pokojné lidi naděje a věčnosti.
Ko 1,14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:…
Ef 1,7-8 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám
odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a
prozíravosti,…

2

Mt 27,26
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Mt 26,28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se
za mnohé na odpuštění hříchů.

Když byli lidé při naslouchání zvěsti evangelia o ukřižovaném Božím
Synu osobně zasaženi v srdci, pak se ptali: „Co máme činit?“ Odpovědí jim
byla slova apoštola Petra:
Sk 2,38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se (čiňte pokání) a každý z vás
ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a
dostanete dar Ducha svatého.
Marek 1:15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte
pokání a věřte evangeliu."
„On zemřel za naše hříchy. Čiňte pokání! Pokořte se před bohem a
přijměte odpuštění hříchů!“ Protože „Jestliže doznáváme své hříchy, on je
tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé
nepravosti.“ (1J 1,9)

Společně si dnes ve slově evangelia velkého pátku připomínáme smrt
Pána Ježíše na kříži a zároveň si připomínáme – či zvěstujeme – chvíli
zděšení, kdy se naše srdce zatřáslo při pohledu na to, že ten, kdo umíral
– za můj hřích – je Boží syn. Na začátku evangelia velkého pátku je ledový
klid hříšníků, kteří křižují Krista, jakoby se nic nedělo. Zdá se, že jim
to prochází! Někteří z nich se ale pod tlakem událostí zděsí nad tím, co
vykonali. My nevíme, jak to nakonec se setníkem dopadlo z hlediska víry,
ale víme, že jeho i naše zděšení nad vlastním proviněním a nedoceněním
Krista je cestou k odpuštění. Na konci evangelia velkého pátku nemá být
zděšení a smrt, ale hříšník, který v pokoře přijímá odpouštění – a jak
jsme slyšeli při ranním shromáždění – přijímá Boží
nabídnutou ruku, která zve člověka, aby žil a chodil s Bohem
v upřímné a oddané důvěře.
Jan Asszonyi
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