
O Kristu: „jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše 
ospravedlnění.“
Ř 4,16-25, čtvrtek 29.4.2021

Minulou biblickou hodinu jsme se zabývali jedním ze základních kamenů 
učení apoštola Pavla z jeho listu Římanům. Tím je ospravedlnění skrze víru.

Pokusil jsem toto učení osvětlit na duchovním životopise jednoho z vůdců 
světové reformace Martina Luthera. Luther byl původně úzkostlivě zbožný 
řeholník. Přes svoji snahu žít podle Božích přikázání a pravidel své řehole, 
přes svoje biblická studia i službu profesora teologie, nenacházel ve své víře 
jistotu a pokoj. Nejvíc jej trápilo pomyšlení na Boží soud. Když četl o Boží 
spravedlnosti, cítil úzkost a nepokoj. Jednou ale četl 3. kap. listu Římanům, 
kde stojí: „Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná
zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, 
kdo věří...“ (v. 21-22). Martina zaplavila úleva. Objevil Boží spravedlnost 
z jiného úhlu pohledu, než jen přísná trestající moc. Poznal, že skrze víru mu 
Bůh nabízí připočítat k dobru nesmírný poklad - dokonalou spravedlnost 
Ježíše Krista. Brány nebe se mu otevřely dokořán. Ne naše zásluhy, ale 
zásluhy Ježíše Krista nám zajišťují místo milovaných Božích dětí, členů Boží 
domácnosti. To je podstata evangelia! 

Bohužel je možné tuto věc chápat pouze obecně bez většího vztahu 
ke svému životu. Možná by to šlo popsat takto: Představme si Kristovy 
zásluhy jako deštník, který je roztažen nade všemi lidmi a chrání je před 
deštěm Božího hněvu. To je ale chabý a bezkrevný obraz. Jde tu o mnohem 
víc.

Slovo „naše“ (4,25) v tomto případě Pavel nemyslí nějak obecně, ale je ve 
něm zahrnuto nebo se předpokládá i „moje“. Jinde ještě důrazněji mluví 
o tom, jak hluboce se Pán spojil s naším hříšným lidstvím. Píše o Kristu: 
„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm 
dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2. Korintským 5,21). Od tohoto Pavlova 
vyjádření není daleko k veršům německého barokního básníka Paula 
Gerharda, který nově otextoval středověký velikonoční hymnus o utrpení 
Páně slovy: 

Tvé břímě jsou mé hříchy
a já jsem zavinil
zač Beránku ty tichý
tak krutě trestáns byl.

Pán Ježíš trpěl za moje hříchy, nebo ještě silněji řečeno: I moje hříchy 

1



dovedly Pána na kříž. Nebo ještě důrazněji: I moje hříchy přispěly k jeho 
utrpení. A tady vyvstávají otázky: Není to jen barokní mystika, která se 
snažila dojmout věřící líčením Kristových muk a tak je chtěla dovést k lítosti 
a víře? Není to dokonce jakási manipulace, kterou je třeba odmítnout jako 
něco nezdravého? Nejde jen o nečistý pokus vyvolat v posluchačích 
takových výroků pocity viny? Musíme hledat odpověď.

Myšlenka našeho osobního podílu na Kristových mukách bývá 
nepochopena nebo alespoň potlačována a rozmělňována. Přesto jde 
o stěžejní část evangelia, která působí, že se z obecné a proto těžko 
uchopitelné představy Kristova utrpení za nás stane moc proměny pro 
osobní život i mezilidské vztahy. Čím je to podložené? Zopakujme ještě 
jednou Pavlova slova: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil 
s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2. Korintským 5,21). 
Co to znamená, že se Pán stal hříchem? Pokusíme si to vysvětlil na dvou 
obrazech. Jde o rozdíl mezi tím, co znamená vzít na sebe trest někoho 
jiného a vzít na sebe vinu i trest někoho jiného.

1. Obraz - Vzít trest
Obraťme pozornost k známému příběhu mučedníka nacistického 

koncentračního tábora, polského kněze Maxmilána Kolbeho. Tento muž se 
přihlásil za spoluvězně Franciszka Gajowniczka, který byl odsouzen ke smrti 
hladem. Šlo o výstražný trest, který měl trpět každý desátý z nastoupených 
vězňů. Předtím jeden z vězňů utekl a tak měl být každý desátý popraven, 
aby byli vězni odstrašeni od dalších pokusů o útěk. Gajownizcek se 
nedopustil žádného zločinu. On se měl stát obětí nespravedlivého trestu 
uděleného ze zvrácené vůle nacistických pohlavárů. Na tomto příběhu se dá 
ukázat, co to je nést trest nebo odvrátit neštěstí i za cenu nasazení vlastního
života. Kolbe odvrátil nasazením sebe samého smrt od druhého člověka. 
V  případě Kristově ale nejde jen o odvrácení trestu, který by na nás mohl 
dopadnout!

2. Obraz - Vzít  na sebe skutečnou vinu
Začněme těmito Pavlovými slovy: „Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, 

který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit 
smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil 
nasadit život. (Římanům 5,6-7). Nejsme jen oběti zlovolné trestající moci, 
jako měl být Franciszek Gajowniczek. Jsme skuteční viníci před Bohem i 
lidmi. Zkusme si představit nějaký příklad z běžného života. Není 
nepředstavitelná situace, kdy třeba manželka řidiče z povolání vezme 
na sebe dopravní přestupek svého muže, který by vedl k tomu, že by na čas 
přišel o řidičský průkaz. V ohrožení by se pak ocitla mužova profese i část 
příjmů rodiny. Ona se před úřady stala skutečně vinicí, i když se ničeho 
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nedopustila a postihne ji také trest podle příslušné vyhlášky. Je to 
nedokonalý příklad. Ze strany manželky jde o protiprávní jednání, protože se
dopustí nepravdivé výpovědi. 

Kristus se ale nedopustil ničeho nesprávného nebo nemorálního. Jeho 
ztotožnění s naším hříchem bylo a je dílem Boží lásky k nám. Pavel píše 
do Efezu: „..a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás 
jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“ (Efezským 5:2). Falešná je také 
představa rozhněvaného Boha Otce, před kterým nás zachraňuje Ježíš. Je 
přece psáno: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16). Boží 
spravedlnost je ale pravdivá, čistá a dokonale neúplatná. Jak říká žalmista: 
Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj Zákon je pravda. (Ž 119:142). A 
právě proto, aby byla naplněna dokonalá Boží spravedlnost a přesto zazářila
Boží milost, se Pán stal za nás hříchem a nesl následky této skutečnosti. 
Spravedlivý Bůh říká „ne“ hříchu a tak sám Boží Syna zakusil Boží odmítnutí. 
Jaké jsou důkazy pro toto tvrzení?

Podívejme se na některé projevy Božího hněvu vůči Kristu v příběhu jeho 
umučení:

1. Zápas v Getsemanech - chvíle Božího mlčení. 
Čtěme z evangelia: „Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho 

hrůza a úzkost. I řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a 
bděte!“ (Marek 14,33-34). Do té doby Ježíš dodával odvahu učedníků. 
Učedníci potřebovali Jeho, ne On je. On odcházel do samoty, aby se modlil 
k Otci. Teď se stává samota pro Krista nesnesitelnou a svírá ho strach. Otec 
se od něj vzdálil, protože na Kristu leží odporné břímě našich vin.

2. Ježíš na kříži - opuštěn Bohem
Jeho situaci možná nejlépe popisuje žalm 88, kde se říká: „Leží na mně 

tíha tvého (tj. Božího) rozhořčení, všemi svými příboji mě trýzníš. Známé jsi 
mi vzdálil, zhnusils mě jim, jsem uvězněn, nemám východiska. (Žalmy 88,8-9).
Tomu odpovídá jeho modlitba, která je opět vzata z žalmu, tentokrát 22: 
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? ... (Žalmy 22,2) - „Eli, Eli, lama 
sabachtani?“. Pán je ve své smrti ponechán ve zdrcující samotě, opuštěn 
nebeským Otcem i svými blízkými.

Tyto texty naznačují, co kvůli nám podstoupil Pán oblečený do roucha 
našich vin. Jde jen o náznak, protože „tíha Božího rozhořčení“ (viz. Žalm 88) 
je něco tak strašného, že to nemůžeme nikdy pochopit. Jde o skrytou část 
Pánova utrpení, která je daleko závažnější než ten viditelný rozměr utrpení a
bolesti těla. Je zbytečné k tomu přidávat nauku o tom, že snad měla 
Kristova duše trpět po smrti ještě v pekle, se kterou přišli někteří novější 
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vykladači, např. jeden z duchovních otců charismatického hnutí D. Prince. 
Peklo není jen nějaká běžně nedostupná oblast, ale je všude tam, kde není 
Bůh. Pán Ježíš také netrpěl dvakrát - jednou na kříži a podruhé v pekle. 
Písmo říká: “...Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy 
mnohých; (Židům 9,28). V 1. listu Petrově je sice záhadná zmínka o posmrtné
pouti Kristově: „Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří 
neuposlechli kdysi ve dnech Noémových.“ (1. Petrova 3,19-20). Pokud 
opravdu sestoupil Pán do pekel, tak ne proto, aby tam podruhé trpěl, ale 
aby vyhlásil i těm, kdo zesnuli bez plného poznání Boží milosti, své vítězství.

Temným, těžkým a složitým tématům Pánova utrpení zatíženého 
břemenem našich vin se nedá vyhnout. Bez toho, abychom pochopili a 
poznali, že to byly i naše viny, kvůli kterým na Pánu ležela všechna tíha 
Božího rozhořčení, nerozumíme řádně jeho kříži. Nechápeme, že jsme 
v Pánem spojeni ve smrti. To ale potřebujeme pochopit, abychom s ním byli 
spojeni v novém životě. Jak píše Pavel: „Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, 
z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když 
jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!  (Efezským 2,4-5) 

Pavel končí radostným zvoláním: „Milostí jste spaseni“! Jedině tehdy, když
prožijeme, že i náš hřích zemřel spolu s Kristem, prožijeme novou radost a 
vděčnost za dar nového života a naděje. 
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