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15. 4. 2022 – Bůh 

 

1. čtení: Mt 26, 1-13 
 
Píseň (Svítá): NEZ559 – Ó hlavo plná trýzně 
 
Základ kázání: Mt 27, 26-55 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

mnohé z Kristova vjezdu do Jeruzaléma (Květná neděle), se 
odráží ve zbytku velikonočního příběhu. V první řadě bizarnost, 
absurdita, komičnost celé situace – kdyby zároveň nebyla tak 
tragickou. 

Tak v příběhu prvního čtení slyšíme Ježíše, který připomíná 
učedníkům, že za dva dny zemře strašnou mučednickou smrtí – 
ukřižováním. A co zajímá učedníky? Že Ježíše nějaká žena pomazala 
drahým olejem. Vždyť to mohli dát chudým! 

Tak učedníci trápí tu jedinou přítomnou, která vzala vážně 
Ježíšova slova. Tu jedinou, která Ježíšovi věřila. Která jediná ho 
pořádně poslouchala. A tak hloubce bizarnosti reakce Ježíšových 
učedníků odpovídá Ježíšova chvála této ženy – o ní se bude mluvit na 
památku všude, kde bude Ježíšovo evangelium kázáno. Tedy o ní 
budou mluvit zejména ti přítomní učedníci. Až se z nich stanou 
apoštolové. Tak absurdní, komická situace provázela Ježíše i krátce 
před smrtí – kdyby zároveň nebyla tak tragickou. 

V příběhu ukřižování snad ještě nápadněji: Ježíš je prý král, 
slyšeli římští vojáci, kteří dostali „na starost“ Ježíše před popravou 
mučit a týrat – tělesně i duševně. Tak když král, tak ať má královský 
plášť! A královskou korunu – i kdyby trnovou! A samozřejmě žezlo 
do pravé ruky – i kdyby klacek. 

I kdyby „žezlo,“ které tomuto „králi“ opakovaně brali a vraceli 
do ruky. To aby ho s ním mohli pokaždé pořádně praštit po hlavě. 

„Vždyť si přece dělal legraci z našich římských tradic! Z našich 
císařů a jejich triumfálních vjezdů! My mu dáme ironii, posměch, 
relativizaci, kontext, perspektivu! Ať se předvede ten židovský 
‚králíček!‘“ 
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Bizarnost, absurdita celé situace pokračuje Ježíšovým 
ponižováním, týráním, utrpením na kříži. Dusícímu se, zmučenému, 
vyčerpanému, krvácejícímu a umírajícímu Ježíšovi se přicházejí 
posmívat kněží i zákoníci. Stejně také prostí kolemjdoucí – kteří si 
přečetli cedulku s Ježíšovým „proviněním.“ A nakonec také spolu-s-
ním ukřižovaní zločinci. Kteří umírají stejně jako Ježíš. Jen výrazně 
pomaleji – pravděpodobně je nikdo netýral tak, jako Ježíše. O to 
snazší však je jejich posměch: „Vždyť ten židovský král umírá takhle 
rychle? Už se dusí? Už skučí? Vždyť největší drsňáci ‚vydrželi‘ na kříži 
umírat i tři dny a tři noci – tak co to tu po pár hodinách předvádí ten 
‚Syn člověka?‘ Ten židovský král?“ 

Tím ale směšnost, absurdita, bizarnost celé situace neskončila. 
Když Ježíš volal svého Boha v posledních chvílích svého života, 
okolostojící ho opět pochopili po svém – a tak špatně: „Hele, hele, 
volá Eliáše!“ „Tak mu přece nedávej teď napít, vždyť jestli se něco 
stane, tak se to stane teď!“ „Jo, nedávej mu tu houbu s octem, třeba 
tím donutíme Eliáše, aby ho přišel zachránit! Chachachachacha.“ 

Ale Ježíš prostě umřel. Úplně obyčejně. Nic zvláštního se 
nestalo. Tmy si zřejmě nikdo ani nevšiml. Žádný Eliáš nepřišel. Žádná 
otevřená nebesa. Žádné nebeské zástupy. Žádná Boží pomsta za smrt 
nevinného – takže tak úplně nevinný být nemohl, že? 

Pak se sice asi zatřásla zem. Možná se po Ježíšově vzkříšení 
svatí ukazovali lidem v Jeruzalémě. Prý se roztrhla chrámová opona 
v půli. Ale ani evangelista sám nezaznamenává jedinou reakci – 
s výjimkou římského setníka a jeho podřízených. A Ježíš z toho 
rozhodně neviděl nic. Už byl mrtev. 

Jen ten setník, římský pohanský voják, a partička jeho 
podřízených – možná těch, kteří Ježíše před pár hodinami mučili – se 
vyděsili. A začali vykřikovat něco o Božím Synu. Možná víc ve svém 
pohanském pochopení a strachu z Boží pomsty než v upřímném 
křesťanském vyznání. Možná v křesťanském pochopení – ale i to až 
po smrti nevinného Božího Syna z lidských rukou. 

Tak absurdní, bizarní a směšná je situace lidského světa. 
Lidského tvora. Člověka. Lidstva. Ježíš umírá pro záchranu i těch 
svých trýznitelů a vrahů – a oni se děsí, bojí, lekají. Ježíš umírá pro 
záchranu i těch, kteří ho odsoudili, mučili, týrali – a ještě se mu za to 
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posmívají. Ještě na něj mají nároky. Kladou si podmínky, které musí 
Ježíš Kristus splnit, aby mu uvěřili. 

Tak Ježíš umírá pro dobro a prospěch i svých nepřátel. Svých 
mučitelů a vrahů. Těch, kteří se proti němu spikli a odsoudili ho 
k smrti bez jediného důkazu. 

To přece neudělá nikdo. Zemřít, nechat se mučit tělesně i 
duševně – pro své nepřátele? Pro své dlužníky a věřitele? Pro ty zlé a 
darebáky? Ještě pro nejbližší rodinu možná, občas, někdo ano – ale to 
je lidské maximum. 

Ale Ježíš se nechal mučit, trýznit, trápit pro všechny. Snášel 
posměch, nepochopení, mylná pochopení pro dobro všech. Pro spásu 
a záchranu všech. Navíc dobrovolně. Vědomě. Informovaně. Zatímco 
z jeho blízkých ani nejbližších pod kříž nepřišel nikdo. Před Pilátem o 
něj zřejmě nezápasil nikdo. Petr ho dokonce několikrát zapřel. Ale 
ženě, která Ježíše před touto smrtí pomazala, té učedníci vynadali, to 
ano – vždyť mohli ten olej rozdat chudým, tak proč jím plýtvat na 
umírajícího Ježíše Krista?! 

Ale tragičnost celé situace je ještě mnohem hlubší. Ježíš totiž 
nebyl „jen“ člověkem. Ačkoli mu žádný jiný z lidí nesahá ani po 
kotníky. 

Byl přece ještě něčím dalším. V Ježíšovi totiž tohle všechno 
prožíval také Bůh. Ten pohanský setník měl pravdu v tom, že zemřel 
Boží Syn. A tak druhá osoba Trojice. V bytí a moci rovna oběma 
ostatním osobám Trojice. A tak tři v jednom a jeden ve třech. Tak to 
všechno prožíval také Bůh. Na kříži zemřel dobrovolně také Bůh. Ať 
už to funguje jakkoli. 

A někdo plácá něco např. o tom, že kdyby byl Bůh, nejsou války. 
Takže ten Bůh pro nás žil a zemřel. Trpěl. Nechal se posmívat a mučit. 
A lidem je to málo?! Máme ještě další nároky, přestože se i ke svým 
nejbližším chováme hůř než Bůh sám ke svým vrahům? Přestože 
k ostatním se chováme ještě mnohem hůř než Bůh v Kristu? Jak 
nápadně blízko tak je většina lidí těm posmívajícím se zákoníkům a 
kněžím! 

A pak nemá být lidský svět na dvě věci… 
Tak je v Ježíšově smrti předložena naprostá transcendence 

lidství. Naprosté a totální překročení všeho, co člověku tak rádo 
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diktuje a určuje život. To všechno, čím si člověk tak rád nechává 
diktovat a určovat život. Dokud není pozdě. 

Ježíš se plně vyvázal z otroctví a vlády smrti. I strachu ze smrti. 
Plně byl vyvázán také z vlády bolesti, utrpení, mučení, týrání, 
zneužívání. A strachu z nich. Plně transcendoval, překročil 
zkorumpovanost a hříšnost lidského světa i v jeho náboženském a 
církevním rozměru. Přijal plnou svobodu od diktátu ekonomiky, 
přírody, instinktu přežít, zachránit se sám. A tak plně opustil 
zkřivenost lidské podstaty hříchem. Protože plně opustil sobectví. 
Plně opustil sebestřednost, egocentrismus. Plně opustil důležitost 
sebe sama. Plně opustil pýchu a aroganci. A tak se plně stal obrazem 
Božím. Na kříži. Protože v Bohu také není ani smítko pýchy, arogance, 
sebestřednosti nebo hříchu. 

Tak zůstává Kristův kříž trvalou připomínkou strašnosti 
Ježíšova utrpení. A jen skrze připomínku tohoto utrpení zůstává také 
trvalou připomínkou možnosti plné svobody. Plné transcendence. 
Plného odvrácení se od hříchu a vymanění se ze všeho, co není Boží. 
A tak jednoznačným důkazem skutečnosti, reality toho, že každý 
člověk může být plně Božím obrazem. A tak se plně vyvázat z vlivu 
hříchu, porušenosti, zla i všeho dalšího, co není Boží. 

Protože plnou transcendenci v Kristu ukázal také Bůh. Ukázal 
totiž transcendenci transcendence –  překročení překročení. Protože 
na Vánoce Bůh opustil dobrovolně své království věčnosti, dobra, 
radosti a pokoje – aby žil v tomto světě. A pak, na Velikonoce, 
překročil, transcendoval i svou věčnost a všemohoucnost. 
Bezmocnou smrtí na kříži. Takovou oběť přinesl Bůh pro člověka. 
Každého. 

Takovou oběť, takovou svobodu a historický příklad má lidem 
připomínat křesťanský kříž. Ten kříž, který ale v nejednom kostele 
už raději nevisí. Ani prázdný. 

Protože hříšnost lidské situace pokračuje dál. I v církvích. A tak 
pokračuje absurdita, marnost, komičnost, bizarnost lidské situace. 
Kdyby nebyla zároveň tak tragickou. 

 Amen. 


