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Všechny vás zdravím, zvláště vás, sestry a bratři, přátelé z Pusté Rybné,  
 

k velkopátečnímu zamyšlení jsem si vybral oddíl z Markova evangelia z 15. kapitoly 
od druhého verše. Dostáváme se do situace, kdy Pán Ježíš byl zrazen Jidášem a židé 
Ho předvedli před Piláta a obviňují ho z těžkých věcí. 
 
Marek 15, 2–22  
2 Pilát se ho otázal (totiž Pána Ježíše): „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám 
to říkáš.“ 3 Velekněží na něj mnoho žalovali. 4 Tu se ho Pilát znovu otázal: „Nic 
neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!“ 5 Ježíš však už nic neodpověděl, takže 
se Pilát divil. 6 O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. 7 Ve vězení 
byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. 
8 Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. 9 Pilát jim na to řekl: 
„Chcete, abych vám propustil židovského krále?“ 10 Věděl totiž, že mu ho velekněží 
vydali ze zášti. 11 Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. 
12 Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?“ 
13 Tu se znovu dali do křiku: „Ukřižuj ho!“ 14 Pilát jim řekl: „A čeho se vlastně 
dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“ 15 Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, 
propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 16 Vojáci ho 
odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. 17 Navlékli mu purpurový 
plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu 18 a začali ho zdravit: „Buď zdráv, 
židovský králi!“ 19 Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před 
ním na zem. 20 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho 
zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. 21 Cestou přinutili nějakého 
Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. 
22 A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘. 
 

Tento oddíl úzce souvisí s ukřižováním Pána Ježíše. Máme tady nějaké znamení 
Jeho kříže a já bych chtěl přemýšlet o třech mužích a jejich vztahu k Ježíšovu kříži. 
O Jidášovi, o Barabášovi a o Šimonovi z Kyrény. Jaký byl jejich vztah ke kříži Pána 
Ježíše? 

Vidíme tady nejprve tu Jidášovu zradu. Jidáš, který prodal svého mistra za třicet 
stříbrných. Možná o tom můžeme přemýšlet, že to byl on, který způsobil to Ježíšovo 
ukřižování. Že on je ten, který zradil Pána Ježíše a on za to může. Ale když o tom 
přemýšlíme hlouběji, tak zjistíme, že to nebylo Jidášovo rozhodnutí, ale že to bylo 
rozhodnutí Pána Ježíše a v podstatě to bylo rozhodnutí nebeského Otce a Pán Ježíš ho 
naplnil. V Janově evangeliu v 10. kapitole v 18. verši Pán Ježíš říká o svém životě: 
„Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám 
moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“ Tady opravdu 
vidíme, že to bylo rozhodnutí Pána Ježíše. Nebylo to jenom o tom, že tyto události se 



takto staly. Jidáš zradil, židé obviňovali, Pilát vydal Ježíše k odsouzení, ale bylo to 
o tom, že tady byl Pán Bůh, který se takto rozhodl zachránit nás lidi. Římanům 5, 8 
můžeme číst: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, 
když jsme ještě byli hříšní.“ Tady opravdu vidíme, že šlo o rozhodnutí Boží, že to bylo 
způsobené tou zradou Jidáše. Ano, stalo se. I toto Pán Bůh předpověděl, že se to tak 
stane. Ale Pán Bůh sám vydal svého Syna. Sám sebe v podstatě vydal za to, aby my 
jsme mohli mít odpuštění našich vin a aby Boží svatost mohla přejít na nás. 

A to už se dostáváme k tomu druhému muži, Barabášovi. Jak jsem četl, ten dav si 
vyžádal propuštění Barabáše, člověka, který byl odsouzen za vzpouru, za vraždu, 
dneska bychom mohli říct, že to byl třeba nějaký člověk jako terorista nebo něco 
takového, nějaký rozvratný živel, a čekal na smrt. V podstatě už to měl spočítané, 
a najednou se něco stalo. On vůbec netušil, co se děje. Druzí lidé za něj něco vyřešili. 
Prostě požádali o jeho propuštění a on byl svobodný. Možná byl z toho úplně vedle a byl 
strašně překvapený a nebo si říkal: „To já mám takové štěstí,“ nebo: „To je náhoda.“ 
Nevíme úplně, jak to prožíval, ale myslím si, že z toho byl překvapením úplně vedle. 
Ale také vidíme to, že vůbec to nebyla jeho zásluha. Že to byl Pán Bůh, který díky 
tomu, že se rozhodl vydat svého Syna, tak vlastně místo Něj byl propuštěn tento 
člověk, který měl na sobě takové těžké viny. Ve Skutcích 3, 13 a 14 můžeme číst: 
„Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, 
kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit; 
svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.“ Vidíme, že 
takto apoštol Petr mluví k lidem, kteří možná ani za to nemohli, v té chvíli, ale říká: 
„Byli jste to vy, Byly to i ty vaše viny, které způsobily smrt Pána Ježíše a tyto viny 
způsobily také propuštění toho vraha. Tak vidíme to nezasloužené propuštění 
Barabášovo a můžeme také to vnímat, že i my můžeme prožít nezasloužené odpuštění, 
nezasloužené propuštění. V podstatě Pán Bůh říká, že každý, kdo nemá odpuštěné 
hříchy, tak ho čeká smrt — nejen ta fyzická, ale ta duchovní. To znamená — to je 
oddělení od Pána Boha, který je Láska, Radost, Pokoj a Pán Bůh ho dá někam na 
místo, kde nejsou tyto věci, a tam je pláč a skřípění zubů, jak říkal Pán Ježíš. Ale my 
můžeme mít díky tomu kříži, díky té oběti Pána Ježíše právě to nezasloužené 
propuštění.  

A teď se dostáváme k tomu třetímu muži. Šimon z Kyrény. Četli jsme, že byl 
přinucen nést kříž Pána Ježíše, protože On velmi trpěl, byl bičován, těžce to nesl, už 
byl slabý, a tak oni potřebovali někoho, kdo to ponese. Vůbec tady nevidíme, jestli to 
udělal rád, ale čteme, že byl donucen, takže prvotně to asi nebyla úplně jeho vůle. 
Možná to potom chtěl udělat, pomoci Pánu Ježíši. Vůbec nevíme, neznáme ten jeho 
osobní postoj. Ale tím, že se o něm píše a že to je otec Alexandra a Rufa atd., se 
možná naznačuje to, že ten člověk potom přijal milost Pána Ježíše. Ale to jsou jenom 
pouhé domněnky. 

Tak tady vidíme jednak Jidáše, který zradil, vidíme Barabáše, který byl nezaslouženě 
propuštěn, a Šimona, který z donucení nesl kříž. Co to pro nás může znamenat, tento 
pohled těchto tří mužů na kříž?  



Můžeme se na to podívat takto. Podobně jako Jidáš. Tak to se nám neslyší nebo 
neposlouchá moc dobře, že jsme podobní Jidáši, který se za mrzké peníze rozhodl 
zradit Pána Ježíše. Ony mu stejně nakonec nebyly k ničemu. Ale Pán Bůh naznačuje 
o každém z nás, že prostě nejsme na tom dobře. Izajáš 53, 6 říká: „Všichni jsme bloudili 
jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej (tedy Pána Ježíše) však Hospodin postihl 
pro nepravost nás všech.“ Na každém z nás je nějaká nepravost. A byly to ty naše 
viny, které dovedly Pána Ježíše na kříž. Takže nejen že to byla Jidášova zrada, ale 
vlastně byly to naše viny, které způsobily to, že Pán Bůh se rozhodl vydat Ježíše na 
kříž. 

Co Barabáš? Ten měl to nezasloužené propuštění. Čekala ho smrt, a najednou byl 
nezaslouženě propuštěn. Vidíme, že on o to nežádal, ale když takhle o tom přemýšlíme, 
tak my bychom neměli být jako on, jako Barabáš, který si řekne: „Ono to nějak 
dopadne.“ Ale jde o to, abychom i my žádali o to propuštění, o to odpuštění našich vin, 
abychom nebyli odsouzeni k smrti, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Že to udělali 
ti židé? Oni chtěli usmrtit Ježíše, a tak se jim hodilo, že on byl propuštěn. Ale tady 
před Bohem jsme zodpovědni každý sám za sebe a potřebujeme přijmout ten Jeho 
způsob, tu Boží cestu, ten Jeho plán, každý z nás osobně, a vstoupit do té Boží cesty.  
Římanům 3, 23–25: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou 

ospravedlňováni zadarmo, Jeho milostí vykoupeni v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, 
aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl 
spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“ Tady vidíme, že jsme 
ospravedlňováni zadarmo, vykoupeni v Kristu Ježíši. Ale jde o to, abychom to přiznali 
a abychom o to požádali. Abychom nečekali, jak to dopadne, jestli náhodou se Pán 
Bůh nesmiluje, ale On říká, že ne; že potřebujeme přijmout právě tuto oběť Pána 
Ježíše.  

A co ten třetí muž, Šimon z Kyrény, který byl přinucen nést kříž? Pro nás to je také 
určitá výzva, ale ne v tom, abychom se nechali donutit nebo abychom to nesení kříže 
dělali nedobrovolně. My jsme pozváni (jak věřící, tak i hledající lidé) k tomu, 
abychom vzali ten každodenní kříž a následovali Pána Ježíše.  

Markovo evangelium 8, 34: „Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: Kdo chce 
jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Tady vidíme, že Pán 
Ježíš nemluví jenom k učedníkům, ale mluví i k zástupu, k těm, kteří prostě chtěli 
slyšet a třeba ještě nebyli rozhodnutí jít za ním, ale hledali to. A každý, kdo hledá, 
může slyšet tuto výzvu: Pojď za mnou. Vezmi svůj kříž. Zapři sám sebe. Překonej ty 
svoje vnitřní překážky, které můžeš mít. Něco se ti jako člověku nezdá, ale já, Pán 
Bůh, mám ten nadhled. Já tomu rozumím mnohem lépe než ty, protože já jsem pánem 
života, ale také jsem pánem nad smrtí. Já jsem pánem života i smrti. A tak když mne 
budeš následovat i v nesení tohoto kříže, tak já ti s tím pomůžu. V Písmu je na 
několika místech napsáno, že to nesení kříže, když jdeme s Bohem, je lehké (nebo také 
rozkošné). I když někdy se nám zdá, že je to těžké, Pán Bůh zaslibuje, že nám k tomu 
dá sílu a dá i východisko z těch situací, v kterých jsme. 



A tak tady vidíme příklad tří mužů a jejich vztah k Ježíšovu kříži. Co s tím? Jak my 
se k tomu postavíme? Jaký bude náš postoj, naše reakce na kříž Pána Ježíše? A to si 
připomínejme nejen dnes, když je Velký pátek. To si připomínejme každý den. 
A nejen ti, kteří třeba hledají a potřebuji najít milost u Pána Ježíše, ale i ti, kteří už se 
pro Něj rozhodli, protože toto je potřeba, abychom si uvědomovali každý den a každý 
den jsme měli ten správný postoj. Abychom přiznali vlastní chybu. Že opravdu jsme to 
byli my, kteří jsme dovedli Pána Ježíše na kříž. Že to nebyl jenom Jidáš, ale byl to každý 
z nás. To druhé je, abychom my sami požádali o to odpuštění. Abychom nečekali, že 
to udělá někdo za nás tak, jak to udělali za Barabáše. A to třetí: Nesme kříž, který 
máme, některé ty životní situace a to, kam nás Pán Bůh povolává, dobrovolně. Pán Ježíš 
nás vyzývá, ale také říká: Já budu s vámi. Se mnou je a s vámi bude ta obrovská moc 
a také vám dám posilu. Nebuďme jenom jako Šimon, který byl donucen, ale buďme 
těmi, kteří to udělají dobrovolně. Přiznejme tedy vlastní chybu, požádejme o odpuštění 
a nesme kříž dobrovolně. 

Tak ať vám Pán Bůh žehná, ať vás posiluje, a těším se, až se uvidíme zase někdy 
osobně. Mám naději, že to nebude dlouho trvat. 
 


