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Sestry a bratři, milí přátelé, 

na velikonoční pondělí sice obyčejně bohoslužby nemíváme, ale přesto si dnes 
dovolím malé zamyšlení. Velikonoce jsou pro mne mimo jiné příležitostí, abych si 
v klidu poslechl nádherné a hluboké Händelovo oratorium Mesiáš. Letos tomu nebylo 
jinak, mimochodem provedení, které je nyní k dispozici na ČT art vřele doporučuji. Na 
Velký pátek jsem si tentokrát ale pustil ještě jednu skladbu – Haydnův smyčcový kvartet 
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži v podání Graffova kvarteta. Haydn své 
dílo nejprve napsal pro orchestr doprovázející velkopáteční bohoslužby, následně 
vytvořil verzi pro smyčcové kvarteto a později kompozici upravil jako oratorium.  

V Bibli bychom tato slova či krátké věty nenašli na jednom místě, jedná se o mozaiku 
poskládanou z kapitol zachycujících Ježíšovu smrt napříč texty všech čtyř evangelistů. 
Jako celek nás ale mohou vést k zamyšlení nad smyslem Velikonoc a jejich dopadem do 
našeho života. Tak se nad nimi pojďme zamyslet společně:  

„Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ 

Když si zkusíte představit scénu z  filmu či románu, kde se odehrává nějaká veřejná 
exekuce, obyčejně odsouzenci hovoří o své nevině, případně proklínají své soudce 
a vykonavatele rozsudku.  

Ježíšova první slova z kříže jsou však prosbou za ty, kteří ho vydali na smrt, a kteří 
ho přibili na kříž. V okamžiku, kdy se zdá legitimní chtít potrestání nebo pomstu, on 
žádá odpuštění pro lidi, kteří mu ublížili. Tím se dotýká klíčové myšlenky svého učení – 
odpuštění. Umírá, aby nám odpustil hříchy, zároveň ale i proto, abychom my měli sílu 
odpustit.  

Když Pán Ježíš chodil po této zemi a učil zástupy, všude kázal o lásce, uzdravoval 
a odpouštěl hříchy. Když učil své učedníky modlit se, věnoval prostor i otázce 
odpuštění: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům“. Když se ho 
Petr ptal, kolikrát se má odpouštět za den, jestli až sedmkrát, Ježíš mu odpověděl, že až 
sedmdesátkrát sedmkrát… I v mnoha podobenstvích Ježíš hovořil o odpuštění. Jedno 
zakončil napomenutím: „Jestliže ze srdce neodpustíte svému bratru, ani Bůh vám 

neodpustí.“ 

A tak bych chtěl vyzvat nás všechny, abychom si myšlenku odpuštění nesli z letošních 
Velikonoc i do všedních dnů. Potřebujeme odpustit a zároveň potřebujeme, aby Bůh 
v Kristu odpustil nám.  

„Amen, amen pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ 

Další věta vyřčená na kříži nás vede hned k několika zastavením. 

Tím prvním jsou slova „pravím tobě“. Jakoby nám náš Pán říkal: „Neřeš, co ostatní, 
teď hovořím s tebou a k tobě. Někdy rádi poukazujeme na problémy druhých a zakrýváme 



tím svou vlastní zodpovědnost. Jenže Pán Ježíš jedná s každým osobně. A právě 
Velikonoce se mohou stát takovým osobním oslovením na cestě následování. 

Tím druhým zastavením jsou slova „ještě dnes“. Jsou rozhodnutí, která je třeba 
promýšlet a třeba i odložit. Jsou však i taková rozhodnutí, která je třeba udělat dnes. 
Jistě, situace odsouzence po Kristově pravici byla kritická natolik, že nešlo odkládat 
vůbec nic. Ale i v našem životě mohou být kritické oblasti, o kterých víme, a které 
nechceme vydat Bohu. Víme, co bychom měli dělat, ale nechce se nám, a tak to všelijak 
odkládáme na potom. Velikonoční čas nás může a má vést k reflexi našeho vztahu 
k Bohu a zároveň k rozhodnutím, která je třeba udělat dnes. 

A konečně třetí zastavení: „Budeš se mnou v ráji.“ Možná nás napadne otázka: 
„A kde ten ráj je?“ Odpověď je blíž, než se zdá – je obsažena v těch slovech samotných: 
Tam, kde je Ježíš. Nejdůležitější není místo, ale Ježíšova přítomnost. Slova řečená tomu 
muži po pravici sice odkazují k tomu, co se stane, až jeho duše opustí tělo přibité na 
kříž, ale s Ježíšem můžeme být už na této zemi. On nám sice neslibuje ráj na zemi, ale 
ujišťuje nás o své blízkosti ve všem, co prožíváme. Je příznačné, že slova o ráji jsou 
řečena na kříži, uprostřed bolesti a slz. Právě uprostřed nich totiž tato slova znějí jako 
forte, kterému trpící dobře rozumí… A zároveň jako odkaz k tomu, že jsme byli stvořeni 
pro jiné, lepší bytí. 

„Ženo, hle, tvůj syn.“ – „Hle, tvá matka.“ 

Maria stojící pod křížem si možná vybavuje Simeonovo proroctví: „Tvou vlastní duší 
pronikne meč.“ To se právě teď děje. Nad Ježíšem je tabulka se jménem, které dala 
svému synovi podle slov anděla, který jí zvěstoval jeho narození. A on tu visí na kříži, 
celý zmučený a potřísněný krví. A přesto na svou matku nezapomíná: „Ženo, můj 
milovaný učedník Jan se o tebe postará. Nebudeš sama. On jediný mi byl věrný až do 
konce. Přišel až pod můj kříž, zatímco deset dalších, včetně Petra, se rozuteklo a ten 
poslední, který mne pro peníze zradil, je v téhle chvíli už mrtvý…“  

Slova, kterými Ježíš svěřuje svou matku do péče svého drahého učedníka, jsou 
názornou ukázkou, že on má na paměti nejen věci nadpozemské a nepomíjející, ale i ty, 
které jsou nezbytné a existenčně důležité už pro život v tomto světě. 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ 

„Proč jsi mě opustil?!“ Není snad horší otázka, kterou může dítě položit svým 
rodičům. A zřejmě je jen málo horších věcí, které mohou udělat rodiče svým dětem, než 
je opustit. Když Abraham obětuje Izáka, Bůh mu v poslední chvíli zadrží ruku. Sám 
sobě však ruku nezadrží a svého Syna obětuje. Tváří v tvář této realitě působí až směšně 
naše občasné obavy, abychom to snad se svou horlivostí pro Boží věci nepřehnali. 
Naštěstí pro nás to Bůh z lásky k nám „přehnal“. A proto by jedním ze základních 
postojů našeho následování měla být vděčnost. 

To, co vyřkl Pán Ježíš na kříži, prožilo mnoho jeho následovníků. Konkrétně pocit 
opuštěnosti Bohem (mimochodem toto je jediné místo, kde Ježíš svého Otce nazve 



v modlitbě Bohem). Prožili Boží mlčení, které ale též patří ke zkušenostem víry. Protože 
Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy, pocítil i jejich důsledek, tedy opuštění Bohem. Jeho 
výkřik na kříži není výkřikem mysli pomatené bolestí, ale konstatováním skutečnosti 
zapříčiněné našimi hříchy. Hřích nás odděluje od Boha a cestou zpět je pouze pokání. 
A tak bych nás chtěl vyzvat, abychom velikonočního času využili k tomu, abychom se 
zbavili toho, co nás od Boha odděluje. 

V jednom z podzemních úkrytů pod židovským ghettem, ve kterém městě si teď 
nevzpomenu, byl v květnu 1943 nalezen nápis, který tam zanechala malá židovská 
dívka: „Věřím, že existuje slunce, i když ho nevidím. Věřím, že existuje láska, i když ji 
necítím. Věřím, že existuje Bůh, i když mlčí.“ I na Golgotě se zatmělo slunce, vystydla 
láska mnohých a Bůh se odmlčel. Ale ani tady hrůza polední noci nepopřela, že je 
slunce, že je Láska a že je Bůh. 

„Žízním…“ 

Možná, že bychom na konci Ježíšova života z jeho úst očekávali cosi patetičtějšího. 
Neznamená tedy snad ono „žízním“ vyjádření žízně duchovní? Ne, určitě ne. Ježíš 
vykřikne, že žízní, protože má skutečně žízeň. Tímto téměř posledním slovem 
proneseným z kříže ukazuje na svoji zranitelnost, kterou na sebe dobrovolně bere, když 
se zříká božských poct a stává se člověkem. 

Jakoby nám zde bylo sdělováno, že Kristus sestupuje doprostřed našeho „žízním“ – 
do našich zápasů, bolestí a nezodpovězených otázek. Zároveň vidíme, že žádná z těchto 
otázek, která někdy vypadá přízemně, pro něj není nesmyslná a banální. Velikonoce se 
mohou v kontextu tohoto výkřiku stát výzvou k našim zvoláním či vyjádřením toho, co 
skutečně nosíme na srdci, co nás bolí a trápí. 

„Je dokonáno.“ 

Tato slova vyřkl muž, který měl lidsky řečeno, to nejlepší ještě před sebou. Bylo mu 
teprve třiatřicet let. Jak někdo takto mladý může říci, že je dokonáno? Buď proto, že se 
mu život vymkl z rukou a on skončil na popravišti (a proto nic jiného říct nemůže), nebo 
proto, že co měl na této zemi vykonat, beze zbytku splnil, tedy dokonal. V případě Pána 
Ježíše platí to druhé. Splnil vůli svého Otce.  

Ano, dílo spásy je dokonáno. Ježíš necouvl, nepoužil svoji moc na poražení svých 
nepřátel. On dokonal dílo spásy, které se nezakládá na násilí a boji, ale na lásce 
a odpuštění. Na kříži nám ukázal, jak se chová člověk věrný Bohu: Odpouští, miluje 
a myslí na druhé. Na kříži však netrpěl jen Syn, na kříži trpěl ve svém Synu i Bůh Otec. 
„Dokonáno jest“ neznamenalo, že je konec. Právě Naopak: Ježíš právě dovršil Otcův 
plán záchrany lidstva.  

A jediné, co k tomu můžeme dodat, je, že dějiny neskončily odpolednem Velkého 
pátku. Cesta vede dál. Vede dál, přes mlčení sobotního dne až k ránu, které konečně 
přineslo světlo; světlo, které ve tmě svítí, a tma ho nepohltila. 



„Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!“  

V evangeliu čteme, že Ježíš tato slova hlasitě zvolal a pak vydechl naposled. Ani 
v jednom evangeliu není napsáno, že Ježíš zemřel. Zřejmě záměrně. Evangelisté 
zdůrazňují, že smrt nakonec neměla a nemá poslední slovo. Zároveň nás Ježíšova 
poslední slova odkazují k naději vzkříšení. A zároveň platí, že kdo uvěřil, již přešel ze 
smrti do života, že už zde na zemi může prožívat doteky věčnosti v podobě Kristovy 
lásky a dobroty. 

A to je úžasná milost. Milost, která nás může zasahovat i tehdy, když se trápíme, 
když prožíváme neklid, když jsme znechuceni sebou samými, když věci okolo nás 
postrádají smysl a cítíme prázdnotu, když čelíme lhostejnosti či nepřátelství, když nám 
chybí směr a vyrovnanost. Právě v takových chvílích proniká do našich temnot jako 
paprsek světla Boží milost. Milost, kterou nám Pán Ježíš vydobyl na Golgotě, kde v těch 
sedmi krátkých větách pronesl své poslední kázání, než za nás položil svůj život. Na 
kříži, kde ho nedržely hřeby, ale veliká láska k nám. Díky jemu za to. 

Amen. 


