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„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je 
mocí Boží.“                                                                                                                  (1K 1,18) 
Lidé slaví velikonoce různým způsobem. Jedou do přírody, dodržují některé lidové zvyky, 
pečou beránky a připravují dobré jídlo. Pro většinu lidí jsou velikonoce svátky jara. Pro nás 
křesťany znamenají mnohem víc… 
Připomínáme si to, co pro nás vykonal Bůh v Ježíši Kristu: Ježíšovu smrt na kříži jako cestu 
k záchraně ze smrti, z hříchu, také Jeho vzkříšení jako vítězství nad moci zlého. Poselství NZa 
ukazuje na trpícího a umírajícího kazatele z  Nazaréta a říká nám: „V Jeho smrti je vaše 
záchrana,  Boží Syn vám přináší naději.“  
1.  Kříž Ježíše Krista jako znamení záchrany 
Jedním z nejznámějších kazatelů o Kristu a Jeho spáse je apoštol Pavel. Když píše křesťanům 
do řeckého Korintu, říká ve svém dopise: „Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než 
Ježíše Krista  a to Krista ukřižovaného.“ (1K 2,2)  
Apoštol nechce cenzurovat evangelia, nechce z Ježíšova života nic zamlčovat ani vynechávat. 
Ovšem když má možnost mluvit o Kristu, chce vždy připomínat to nejdůležitější: kříž Ježíše 
Krista=ukřižování JK.Tím chce lidem ukázat a vysvětlit, proč šel Boží Syn cestou utrpení a 
proč zemřel jako nejhorší zločinec. Apoštol Pavel chce zdůraznit především to, že Ježíš 
netrpěl za své vlastní mravní delikty a že tím nebyl trestán za žádný zločin. Římský 
prokurátor Pilát musel veřejně přiznat: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.“ (J 18,38-40). Pán 
Ježíš má nejen čistý trestní rejstřík, ale On je dokonce bezúhonný a svatý. Platí o Něm to, co 
nemůžeme říct o nikom z lidí: „On byl bez hříchu“.  
Proto je ukřižování a smrt Ježíše Krista ústředním tématem evangelií a celého NZa. Proto je 
tak důležité o tom vědět! V nevinné smrti svatého Božího Syna přijal Bůh „výkupné“ za 
všechna provinění proti Božím řádům a zákonům, za všechny hříchy a neposlušnosti všech 
lidí.  
2.  Boží moudrost versus lidská moudrost 
To, co Bůh připravil jako způsob duchovní záchrany, to lidé odmítli. Někteří ve jménu své 
moudrosti, jiní ve jménu své zdánlivé bezúhonnosti a ještě jiní ve jménu své zbožnosti. 
Odmítavé reakce na „slovo o kříži“ nejsou nové. Evangelium Ježíše Krista naráželo na odpor 
hned od začátku. Bylo to proto, že je nám to proti mysli, že nás to provokuje a rozčiluje, když 
slyšíme, že jsme hříšní, že jsme špatní. Kříž Ježíše Krista je Boží kritikou našeho života, je 
kritikou lidské pýchy, lidské moudrosti, našeho sobectví. A to se neposlouchá snadno. Ti, 
kteří odmítají poselství o kříži Ježíše Krista, jsou na cestě do záhuby. Těm je Ježíšův příběh 
bláznovstvím. Ale těm, kdo  slovo o Boží  záchraně přijímají, v pokání se sklánějí před 
Bohem a věří v Ježíše Krista, těm je „slovo o kříži“ Boží mocí! 
Spolu s celým křesťanským světem se dnes u Kristova kříže radujeme z toho, že Bůh ve smrti 
svého Syna zvítězil nad silami toho zlého. Porazil ďábla, hřích a smrt. Ujal se nás  a ukazuje 
nám cestu do nebe, do svého království. Když věříme v Ježíše Krista, stává se Boží vítězství 
nad hříchem také naším vítězstvím. Už nejsme pod mocí zlého, ale žijeme pod ochranou Boží 
lásky a milosti. V našich zápasech můžeme prožívat Boží pomoc 
Dnes jsme jako Kristova církev také u sv. Večeře Páně. Je to viditelné zvěstování toho, co se 
v JK pro nás stalo…  Bůh nám pro smrt svého Syna Ježíše odpustil naše hříchy a daroval 
věčný život. Připomínáme si, že na své cestě potřebujeme novou milost a nové odpuštění. 
Potřebujeme novou sílu, abychom se drželi svého Pána. K tomu nám pomáhá také 
společenství věřících.   
Díváme se na Pána Ježíše a víme, že svatý Bůh se přiznal k Jeho cestě. Vyvedl svého Syna ze 
smrti a dal Mu své království. Následovat Ježíše Krista znamená sice nést kříž posměchu, 
pohrdání či nepochopení. Ale následovat Ježíše znamená také směřovat s Kristem a za 



Kristem do NEBE, do Božího království. To je naděje, která nám svítí na cestu a kterou nám 
dává víra v Ukřižovaného a Vzkříšeného Pána. S touto nadějí v srdci slavíme svatou Večeři 
Páně. S touto nadějí v srdci slavíme velikonoce! Díky Bohu za to!                     (5.4. – B. Kaleta) 
      


