
Velký pátek 2020 (Iz (52, 13-53,12 ; Žid 4,14-16; 5,7-9;  Jan 18, 1- 19,42 

Strach je příčinou mnohého  zla. 

 Drazí přátelé, nevím, zda má smysl nějak komentovat ten silný příběh z pašijí. Snad 

tedy jen pár  poznámek.  Když slyšíme znovu příběh o Kristově utrpení, na Velký Pátek od 

Jana a Květnou neděli, letos z Matoušova evangelia, možná si říkáme proč??  

 To hlavní zdůvodnění dobře známe. Člověk upadl do hříchu a cestu jak ho z bažiny 

hříchu vedoucího ke smrti vytáhnout je výkupná oběť. Tím kdo sestupuje z Nebe, aby nás 

zachránil je  Boží Syn Ježíš Kristus. Stává se člověkem, žije náš život, kromě hříchu je stejný 

jako každý člověk. Později začíná postem na poušti  křtem od Jana, povolává učedníky, káže, 

učí, uzdravuje. Naznačuje kým je, ale není podle představ mnoha lidí. Jiní ho však milují a 

přijímají. 

 Proč tedy jeho utrpení, bolest, mučení a smrt? Při pohledu shora od Boha, je to dílo 

lásky, poslušnosti a oběti za člověka. To, co Boží Syn vykoná svou mučednickou smrtí je 

taková síla, že to přebije a usmíří všechny hříchy všech lidí, všech národů a všech generací. 

Žádný hřích není tak velký, že by na jeho nahrazení a odpuštění nestačila Kristova oběť. 

Děkujme za to Ježíšovi zvláště dnes.  

 Další otázky vyvstávají při pohledu zdola od člověka. Proč lidé odsoudili, mučili a 

ukřižovali Pána Ježíše Krista? Někteří, odmítli Ježíše jako podvodníka, jiní měli pocit, že to 

není Mesiáš ani prorok podle jejich představ. Prakticky narazil na jejich pýchu a jejich zažité 

představy a pocit, že oni  vše vědí nejlépe, a vědí jak věci mají být, a jak má Mesiáš či prorok 

vypadat. Ano pánové bylo v tom asi dost chlapské ješitnosti.  

 V případě většiny šlo o to, že si nechtěli dělat problémy, byli laxní, lenivý a chtěli mít 

klid. Velká část se také bála a tento strach nakonec poslal Ježíše na kříž. Většina lidí v davu se 

bála říct, že to k čemu je ponoukají náboženští představitelé Izraele je hloupost. Báli se jít 

proti davu a většině, nebo domnělé většině. Podobně jako ve veleradě Nikodém, Josef 

z Arimatie a možná ještě někteří další sympatizanti Ježíše, báli se jít proti většině. 

 A tím klíčovým hráčem, jehož strach rozhodl, byl Pilát. Také on se bál, měl strach jít 

do konfliktu s křičícím davem a postavit se velekněžím. Chtěl mít svůj klid a bál se davů. 

Tento strach způsobil nespravedlnost, justiční vraždu a nespravedlivé umučení Ježíše.  

Uvědomujme si co vše zlého může způsobit strach i dnes. A naopak kam nás vede křesťanská 

naděje a odvaha.  

 Pokud by to někomu bylo málo, můžeme se ptát proč dnes kolem nás mnozí Krista 

nepřijímají a odmítají. Myslím, že to má stejnou příčinu proč ho tehdy odsoudili. Mají strach 

jít proti davu, mají obavy co si řeknou lidé kolem, mají obavy z výsměchu a nepochopení. 

Ano to je myslím důvod proč mnoho lidí dnes kolem nás nepřijímá Krista. 

 Také my se můžeme ptát sami sebe, co jsou naše strachy obavy a malomyslnosti, které 

nám brání plněji přijmout Krista a ukazovat křesťanskou naději, odvahu a sílu právě na 

Kristu, který měl odvahu, který se nebál nákazy nemocemi, který nepodléhal strachu, ale šel 

za svým posláním. Děkujme mu a v tom dobrém ho následujme. Zkusme vnímat napodobovat 

a rozvíjet Kristovu odvahu, naději nechme se tak naplnit jeho pokojem, v dnešních časech se 

nám to jistě bude hodit.  


